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 الصعوبات التي تواجه طالب وطالبات الدبموم التربوي
 (اية الناشئة )جامعة بيشة أنموذجً بالجامعات السعود

 *غرم اهلل بن دخيل اهلل سابر العمياني/ د
 المقدمة: 

كبيت  ،تعتبر الجامعات معقؿ الفكر اإلنساني في أرفع صكره كمستكياتو 
دا  كالعمـك كالفنكف  لتطبيؽ النظريات العممية كصكا الخبرة في شتى صنكؼ اآل
كالركف الركيف لمحفاظ عمى القيـ اإلنسانية كتنسيقيا  ،إلى أرقى صكر التكنكلكجيا

كىي  ،في تكامؿ مع قيـ الثقافة الكطنية بما يحفظ الشخصية الكطنية لمجتمعيا
أىـ ثركة يمتمكيا رائدة التطكر كاإلبداع كالتنمية كصاحبة المسئكلية في تنمية 

كاىتمت كثير مف الجامعات في المممكة بالتعميـ  ،المجتمع كىي الثركة البشرية
احد ىك السعي ك  قد أكلت جؿ اىتماميا ليدؼك  ،عامة كالتعميـ العالي خاصة

كقد اىتمت  ،نمك المجتمعك  لتخريج أفراد ذك كفاءة عممية عالية تساعد في رقي
فرت لمطال  البعثات الخارجية سكاءن لمبكالكريكس أك كزارة التعميـ بذلؾ حتى أنيا ك 

فنرل كثير مف الجامعات الناشئة بدأت تفتح أبكا  لبرنامج الدبمـك ، الدراسات العميا
كبرامج الدراسات العميا أماـ الطال  في مجاات مختمفة لمف يرغ  في  التربكم

 مصادر مف حكيوت لما الميـ بدكرىا الجامعات كتتميز ،إكماؿ مسيرتو العممية
تكجيو أىدافو نحك مكاجية مشكالت ك  كالقادرة ،عممينا المتميزة البشرية الطاقة

 مجتمعنا في ميمة رسالة المعاصر الجامعي التعميـ المجتمع كمتطمباتو. أصبح
 نشر مسئكلية تقع كعميو ،كالنمك كاازدىار كالتطكر التقدـ إلى المتطمع العربي
 مف يكجد بيا المحمية التي المجتمعات مشكالت حؿ في كاإلسياـ ،العامة الثقافة
المكجية لخدمة المجتمع  العممية كالبحكث ،المتعممة البشرية الككادر خالؿ

. كيكاجو الطال  في الجامعات مشكالت كثيرة (7>-6>ىػ: 4757 ،)الخطي 
تممي عمييـ أف يتحممكا مسؤكليات كاتخاذ قرارات  كبما أف الجامعات، كمتنكعة

 ،فإنيـ يبقكف بحاجة إلى اإلرشاد لمتغم  عمى مشاكميـ ،ؽ بمستقبميـ كحياتيـتتعم
ىذه المشكالت يساعد في  تعرؼك  ،كتحسيف مستكل تحصيميـ ،كالتكيؼ مع الحياة

                                                           
*

بجامعة بيشة  أستار اإلدارة والتخطيط التربوي المساعذ: غرم هللا بن دخيل هللا سابر العلياني/ د 

 ./كلية التربية/ قسم القيادة التربوية
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كما يتطم  تفاعؿ كؿ األطراؼ لتجاكزىا. كنظران ألىمية  ،التخطيط السميـ لحميا
نية أف تعطى ىذه الفئة مف فإف مف العقال ،كحساسية مرحمة الدبمـك التربكم

المعمميف العناية الخاصة خالؿ برامج إعدادىـ األكلػى  نظػران اىتماـ تمؾ البرامج 
خالفان لبػرامج إعػداد معممػي  ،بإعداد معمميف لتعميـ الطمبة جميع المكاد الدراسية

  (Stephen, 2006: 920 ),(Hopkins, 2007).المراحؿ الدراسية األخرل
 التعميـ بمينة خاصان  اىتمامان  البمداف شتى في التربكية نظمةاأل كتكلي 

 لرفع كالفاعمية المستكل مع اختالؼ كرعايتيـ كتدريبيـ المعمميف كعمميات إعداد
 أكضاعيـ كتحسيف فاعميتيـ كزيادة ،التربكم بالقطاع العامميف مستكل أداء

 كخاصة التعميمية األنظمة إلصالح كإستراتيجية كذلؾ ،ااقتصادية كااجتماعية
 الفكر رجاؿ معظـ يعتبر التي األمريكية المتحدة كالكايات البمداف المتقدمة في
 ،العالـ عمى التفكؽ مفتاح ىما السميـ المنياج جان  إلى المعمـ الجيد أف فييا
 المعمميف مف كافية أعداد تكفير إلى الجامعي قبؿ لجنة التعميـ دعت كليذا

 المضطرد التنامي صاح  الذم التعميـ في التكسع مكاجيةل، المتميزيف المؤىميف
 بكؿ كتزكيدىـ ،كمياراتيـ معارفيـ كتنمية تدريبيـ عمى كالعمؿ ،السكاف أعداد في

 مف كفاءات كجذ  كالتكنكلكجيا كالعمـك الرياضيات مكاد خاصة في ،جديد
 الحقيقي المفتاح المعمـ باعتبار ،اإلعداد مف عاؿ   عمى مستكل الجدد المعمميف
. إا إف (>6: >533 ،)شكيطر الطمبة اىتماـ تحريؾ في كالعامؿ الرئيس ،لمتعميـ

ىذا النكع مف التعميـ كاجو العديد مف المشكالت كالصعكبات التي تحكؿ دكف 
لمطمبة  تحقيؽ أىدافو التربكية المنػشكدة كالتي تعمؿ عمى تدني التحصيؿ العممي

يص ىذه المشكالت كالمعكقات لمكقػكؼ عمييا بد مف تشخمف ىنا ا ،الدارسيف فيو
يجاد الحمكؿ المناسبة ليا. كيعد  لمعالجتيا. لذلؾ تكج  دراستيا كالبحث عنيا كا 
الدبمـك التربكم بجامعة بيشة جزءا ا يتجزأ مف ىذا النظاـ التعميمي مما حدا 
بالباحث القياـ بدراسة ىذه المشكالت التي تعترض طمبتيا، ككنيا كبقية 

ؤسسات التربكية األخرل ا تخمك مف الصعكبات كالمشكالت التي ينبغي الم
التعرؼ عمييا لمكاجيتيػا لتحقيػؽ األىداؼ التربكية المنشكدة إذ ا يمكف التقدـ 
كالتطكر ألم مجتمع ما لـ يتعرؼ عمى الكاقع الذم ىك فيو كالمشكالت التػي 

 األكاديميةلمجػاات ىذه الصعكبات فػي ا تعرؼ تحكؿ دكف ذلؾ، مما أستدعى
لدل ىؤاء الطمبة في ىذه المؤسسة التربكية ككف الكقكؼ  التمكيميةك  كاإلدارية
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عمييا سيسيـ في أعداد الخطط كالبرامج التي تعمػؿ عمى تطكير العممية التعميمية 
 .فيو

  :مشكمة الدراسة
نما  ،ا يقتصر دكر الجامعة عمى تخريج أفكاج مف الخريجيف مرة كاحدة كا 

 ،كىذا يحقؽ أحد أىـ أىداؼ الجامعة ،عادة تدريبيـ كتأىيميـ كتعمييـ مدل الحياةإ
 ،كىك خدمة المجتمع عف طريؽ اانفتاح عمى المجتمع بكافة قطاعاتو كشرائحو

كمتاحان لمجميع عمى  ،تمبية احتياجاتو كتطمعاتو ليككف التعميـ عممية تنمية شاممة
يدؼ تنميتيـ كتطكيرىـ كتزكيدىـ بميارات ب ،مستكل األفراد كالمؤسسات المختمفة
كالتفاعؿ  ،كمكاكبة المستجدات التربكية الحديثة ،التكيؼ مع المتطمبات الحضارية

كذلؾ عبر برامج كدكرات تربكية منظمة كمخطط ليا  ،مع برامج التنمية المختمفة
تعتبر دراسة المشكالت التي تكاجو طال  الجامعة كما ،  (7:: :533، )عامر

ت  عمييا مف أداء أكاديمي أحد المكضكعات الرئيسة المرتبطة بالكفاءة يتر 
كلعؿ مف أمثمة ااىتماـ بيذا  ،الداخمية لمجامعة كبجكدتيا كاعتمادىا األكاديمي

األمر كربطو بمستكل الجكدة كبااعتماد األكاديمي التقرير السنكم بعنكاف 
Student Engagement (NSSE) National Survey of ذم يطرح عمى ال

طال  الجامعة أسئمة تتعمؽ بتجاربيـ الجامعية مثؿ: كيؼ يمضكف أكقاتيـ؟ ماذا 
يستفيدكف مف دراستيـ؟ ما تقيميـ لنكعية العالقات التفاعمية التي تجمعيـ مع 

؟ كغير ذلؾ مف المؤشرات اليامة. يتناكؿ عضاء الييئة التدريسية كاألصدقاءأ
ينات عشكائية مف طال  السنة األكلى كاألخيرة التقرير في ربيع كؿ عاـ دراسي ع

 ،ـ5339، )كيكه  كآخركفمف كميات كجامعات السنكات األربع الحككمية كالخاصة 
849 .) 
كيمثؿ الدبمـك التربكم بالجامعات الناشئة تجربة جديدة كتكجو تعميمي فريد  

لدبمـك التربكم كبالتحاؽ الطال  با ،في إعداد المعمـ المسمح بالميارة كالمعرفة معا
تبرز أمامو العديد مف الصعكبات التي قد تسب  في عدـ تحقيقو ألىدافو كحاجاتو 

كىذا بالتأكيد يؤثر سمبا عمى الطال  نفسو كمخرجات المؤسسة  ،بالطريقة المثمى
كاستجابة لدعكات المؤتمرات كالندكات كتكصياتيا مثؿ  ،التعميمية التي ينتمي إلييا

كالمؤتمر  ،ىػ(4765داد المعمـ المنعقد بجامعة أـ القرل )المؤتمر الرابع إلع
ـ( كالتي أكدت عمى ضركرة 5343العممي الدكلي السادس المنعقد بجامعة حمكاف )
برز أكمعرفة  ،ممعمميف بكميات التربيةالكقكؼ تقييـ البرامج األكاديمية التي تقدـ ل



 الصعوبات التي تواجه طالب وطالبات الدبموم التربوي 
  (ابالجامعات السعودية الناشئة )جامعة بيشة أنموذجً 

 

675 

 ،الميداف التعميمي كالتحقؽ مف مدل مالءمتيا في ،المشكالت التي تعاني منيا
كحث التربكييف عمى إجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات الميدانية لتقييـ ىذه 

المشكالت  دراسة ىػ( بضركرة4767كانطالقان مف تكصية الشبؿ ) ،البرامج
إضافة  ،التي تكاجو الطمبة ببرامج التعميـ المدفكع بالجامعات السعكدية التمكيمية

اسات السابقة مف رصد لبعض المشكالت اإلدارية إلى ما تكصمت إليو الدر 
محمد ا دراسة )الناشئة كمني كاألكاديمية كااقتصادية التي يكاجيا طال  الجامعات

التي تكصمت إلى أف الدبمـك التربكم بجامعة الباحة يعاني  (5346، عبداهلل ،نكر
 ،صاكنة)خكدراسة ، مف صعكبات أكاديمية تتمثؿ في التربية العممية كالتدري 

اىج إلى أف برنامج الدبمـك التربكم بجامعة الطائؼ يعاني ضعفا في المن ىػ(4767
أف برنامج  (4766، )الشبؿكما أشارت دراسة . مف حيث مناسبتيا لسكؽ العمؿ

محمد بف سعكد يعاني مف العديد مف المشكالت  اإلماـالدبمـك التربكم بجامعة 
 .كالدراسات النفسية الدارسيفاة خصائص كقمة مراع ،قمة التطبيؽ العممي أىميا:

إلى أف برنامج الدبمـك التربكم بجامعة  (5348، )الفريحبينما تكصمت دراسة 
كمشكالت إدارية  ،أكاديمية مشكالت األماـ محمد بف سعكد يعاني مف عدة

إلى أف برنامج الدبمـك  (5349 ،البشر)كقد تكصمت دراسة  ،الت اقتصاديةكمشك
اإلماـ يعاني مف معكقات تنظيمية كفنية تتمثؿ في )قمة الكقت  التربكم بجامعة

قمة احتكاء مج( كمعكقات أكاديمية تتمثؿ في )المخصص لالستراحة في أثناء البرنا
كما احظ الباحث  ،مى مراجع حديثة في مجاؿ التخصص(المكتبة الجامعية ع

مؤشرات تدؿ  أف ىناؾ ،خالؿ تدريسو في برنامج الدبمـك التربكم بجامعة بيشة
عمى كجكد صعكبات في ىذا البرنامج مرتبطة بالنكاحي األكاديمية كاإلدارية 

 عناصر فييا تؤثر متداخمة متشابكة عممية التعميـ أف مف كانطالقان  ،كالتمكيمية
 كحدىا الميدانية الخبرة باكتسا  نجاحيا يمكف كا ،مسبقان  إعدادان  كتتطم  ،كثيرة
 تعرؼ كأف ،التربكم النظاـ في استراتيجيان  بعدان  ُيعد   المعمـ أف مف منطمؽك 

 في فعالة مساىمة يـيس حميا إلى الدؤك  الصعكبات التي يعاني منيا كالسعي
عف الصعكبات التي تكاجو  لمكشؼ الدراسة ىذه تأتي كعميو ،إعداده آليات تطكير

 .-جامعة بيشة أنمكذجان –طال  كطالبات الجامعات الناشئة 
 الدراسة: أسئمة

 األسئمة التالية: عف اإلجابة تحاكؿ الدراسة
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 التربكم الدبمـك طال  كطالبات تكاجو التي اإلدارية الصعكبات ما /4س
  ؟مف كجيو نظرىـ –ة بيشة أنمكذجان جامع-بالجامعات الناشئة 

 التربكم الدبمـك طال  كطالبات تكاجو التي األكاديمية / ما الصعكبات5س
 ؟مف كجيو نظرىـ –نمكذجان ة بيشة أجامع -بالجامعات الناشئة 

 التربكم الدبمـك طال  كطالبات تكاجو التي التمكيمية الصعكبات ما /6س
 ؟مف كجيو نظرىـ –ة بيشة أنمكذجان جامع -بالجامعات الناشئة 

/ ىؿ تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع 7س
 التربكم الدبمـك طال  كطالباتتكاجو  التي الدراسة حكؿ الصعكبات

مف كجيو نظرىـ كفقان  –اجامعة بيشة أنمكذجن  -ت الناشئة بالجامعا
 ؟ العمؿ( ،)الجنس لمتغيرات الدراسة

ما المقترحات لمتغم  عمى الصعكبات التي تكاجو طال  كطالبات الدبمـك  /8س
 مف كجيو نظرىـ؟ –التربكم بالجامعات الناشئة جامعة بيشة أنمكذجان 

 :الدراسة هدف
 هدفت الدراسة إلى:

 التربكم طال  كطالبات الدبمـك تكاجو التي الصعكبات اإلدارية تعرؼ -4
  .مف كجيو نظرىـ –جامعة بيشة أنمكذجان -بالجامعات الناشئة 

 التربكم الدبمـك طال  كطالبات تكاجو التي الصعكبات األكاديمية تعرؼ  -5
 .مف كجيو نظرىـ –جامعة بيشة أنمكذجان -بالجامعات الناشئة

 التربكم الدبمـك طال  كطالبات تكاجو التي التمكيمية تعرؼ الصعكبات -6
 .مف كجيو نظرىـ –جامعة بيشة أنمكذجان -بالجامعات الناشئة 

حكؿ الصعكبات اإلدارية  إحصائيةالكشؼ عف مدل كجكد فركؽ ذات دالة  -7
بالجامعات  تربكمال طال  كطالبات الدبمـك تكاجو التي التمكيميةك  كاألكاديمية
 مف كجيو نظرىـ كفقان لمتغيرات الدراسة –جامعة بيشة أنمكذجان -الناشئة 
 (.العمؿ ،)الجنس

 ،التكصؿ إلى بعض المقترحات التي تسيـ في الحد مف تمؾ الصعكبات -8
 .دبمـك التربكم بالجامعات الناشئةكتطكير برنامج ال



 الصعوبات التي تواجه طالب وطالبات الدبموم التربوي 
  (ابالجامعات السعودية الناشئة )جامعة بيشة أنموذجً 

 

677 

 :الدراسة أهمية
  :األهمية النظرية

 اسة أىميتيا مف أىمية برامج الدبمـك التربكم الذل تقدموتستمد ىذه الدر  -4
الجامعات الناشئة إلعادة تأىيؿ الخريجيف الجامعييف في مجاؿ التعميـ 

 باإلضافة إلى أعادة تأىيؿ منسكبات التعميـ كالتدري  ،كالتدريس
تسعي الدراسة إلى تقديـ إضافة عممية في مجاؿ إدارة البرامج المستحدثة  -5

عادة ىندرتيا بما يكافؽ رؤية  ،الناشئةبالجامعات   . 5363كا 
 األهمية التطبيقية:

قد تسيـ الدراسة الحالية بنتائجيا في تقديـ تغذية راجعة لمقائميف عمى برامج  -4
معات السعكدية لتحسينيا الدبمـك التربكم بالجامعات الناشئة في الجا

 .كتطكيرىا
في تقديـ بعض التكصيات  تحاكؿ الدراسة مف خالؿ النتائج التي تصؿ الييا -5

الصعكبات التي تكاجييا برامج الدبمـك  تمؾكالمقترحات التي قد تسيـ في حؿ 
 التربكم بالجامعات الناشئة في المممكة العربية السعكدية.

 حدود الدراسة: 
اقتصرت الدراسة الحالية عمى معرفة الصعكبات : الحدود الموضوعية

لتي تكاجو الطال  كالطالبات برنامج الدبمـك اإلدارية كاألكاديمية كالتمكيمية ا
 .-جامعة بيشة أنمكذجا–التربكم بالجامعات الناشئة 

طال  كطالبات برنامج الدبمـك التربكم بجامعة بيشة فقط  الحدود البشرية:
 لمجامعة. أخرلكا تشمؿ العينة أم فركع 

اـ طبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف الع الحدود الزمانية:
 ىػ(.>476-;476الجامعي )

 مصطمحات الدراسة:
 العقبات التي تعترض مسيرة أكتمؾ الصعكبات  ويعرفها الباحث إجرائيًا:

 ،األكاديمية أك التمكيمية أكطال  كطالبات الدبمـك التربكم مف الناحية اإلدارية 
 كيمكف تحديد ىذه الصعكبات مف خالؿ إجابة الطمبة عف فقرات أداة الدراسة.

 ،كيعرفو الباحث إجرائيان ىك برنامج الدبمـك العاـ في التربية لدبموم التربوي:ا
حيث يقدـ التأىيؿ لحممة الشيادات غير تربكية بالجامعات السعكدية لاللتحاؽ 
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كمدتو فصميف  ،بمينة التدريس أك االتحاؽ ببرامج الدراسات العميا التربكية
  كيتبع كمية التربية بجامعة بيشة. ،دارسيف

كيعرفيا الباحث إجرائيان:كىي عبارة عف  الجامعات السعودية الناشئة:
الحدكد  ،(4768حفر الباطف ) ،جدة ،جامعات أنشئت حديثان كىي جامعات: بيشة

الطائؼ  ،( طبية:475) الباحة ،نجراف ،حائؿ، ( تبكؾ;475الشمالية )
(4757.) 

 مػؾ الصػعكباتالصعكبات األكاديمية يعرفيا الباحث إجرائيػا: بأنيا ت
العقبػات الػتي تعػترض مسػيرة طػال  كطالبات الدبمـك التربكم مف الناحية ك 

كالتكاليؼ المطمكبة كطرؽ التقكيـ كغير ذلؾ مف أمكر  األكاديمية كمفردات المكاد
 ذات طابع أكاديمي.

بأنيا الصػعكبات أك العقبػات  :الصعوبات اإلدارية يعرفها الباحث إجرائيـا
التربكم المتعمقة بنظاـ  ة التي تعػترض مسػيرة طػال  كطالبات الدبمـكالمتعمقػ

التكاصؿ مع المسؤكليف عف ك  ،كالتسجيؿ لممكاد الدراسية ،التسجيؿ بالبرنامج
 البرنامج.

العقبات  أكبأنيا الصعكبات  الصعوبات التمويمية يعرفها الباحث إجرائيـا:
دراستو كاالتزامات المالية  أثناء  المتعمقة بالشؤكف المالية التي تكاجو الطال

كغير ذلؾ مف أمكر ذات طابع  ،الطباعة لمبحكث ،ارتفاع ثمف الكت  ،لمبرنامج
 .ماؿ

 النظري: اإلطار
 النظري عبر المحاور التالية: اإلطاروتم تناول 

 جامعة بيشة: -أولً 
ثـ  ،منذ أف ُأنشئ معيد المعمميف فييا بيشة بدأ تاريخ التعميـ العالي في 

ثـ تطكرت ىذه الكمية لتصبح أساس إنشاء فرع  ،تحكؿ المعيد إلى كمية لممعمميف
حيث بدأ فرع جامعة الممؾ خالد في بيشة بكمية  ،جامعة الممؾ خالد في بيشة

ىػ بكصفيا كمية  :473إنشائيا سنة ب كزارة التعميـ العالي كصدر قرار ،لممعمميف
ثـ ُضمت  ،ىػ 4745ثـ تطكرت إلى أف أصبحت كمية معمميف عاـ  ،متكسطة

كصد سنة  ،جامعة الممؾ خالد كمف ثـ إلى ،كمية المعمميف إلى كزارة التعميـ العالي
ىػ قرار كزارة التعميـ العالي بإنشاء كمية المجتمع في بيشة لتقديـ دبمكمات  4757

ىػ صدر القرار بإنشاء كمية  ;475كفي عاـ  ،أكاديمية في بعض التخصصات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
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 ،مف أىميا: المغة اإلنجميزيةالتي تضـ مجمكعة مف األقساـ  ،العمـك كاآلدا 
الرياضيات كعمـك الحاس  اآللي. كتـ  ،األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء ،العمـك الطبية

 .اانضماـ لممنظكمة التعميمية في جامعة الممؾ خالد في أبيا خالؿ العاـ نفسو
كاستيؿ  ،ىػ ُأنشئ فرع جامعة الممؾ خالد في محافظة بيشة4764في عاـ 
كفي  ،كتثميث كبمقرف بيشة اإلشراؼ عمى كميات البنيف كالبنات فيبإدارة تتكلى 

ككاف قرار  ،ىػ صدر القرار السامي بإنشاء كميتي الط  كاليندسة 4765عاـ 
مجمس التعميـ العالي قد صدر بإعادة ىيكمة كميات المعمميف ككميات البنات في 

( 46القرار )ليصبح مجمكع كميات فرع جامعة الممؾ خالد بمكج  ىذا  ،بيشة
عبد اهلل بف  ىػ أمر 4768كفي الثاني مف شير جمادل اآلخرة مف عاـ  ،كمية

بتحكيؿ فرع جامعة الممؾ خالد في محافظة بيشة  عبد العزيز آؿ سعكد
تضـ ىذه الجامعة  ،تسمى جامعة بيشة ،كالمحافظات المجاكرة إلى جامعة مستقمة

 .فظات بيشة كالنماص كبمقرف كتثميثالكميات في محا
 :ةكمية التربي -اثانيً 

كالتي تيدؼ إلى إعداد الككادر  ،تعد كمية التربية النكاة األكلى لجامعة بيشة 
البشرية المؤىمة كالمدربة الالزمة لمعمؿ في مؤسسات التعميـ العاـ كالخاص 

 .ستكل المعمـ كرفع كفاءتو المينيةلمنيكض بم
 ىػ كالتي كانت تحمؿ4739كقد جاء إنشاء كمية التربية في بيشة في العاـ  

ىػ بمكج  األمر >473ثـ تقرر تعديؿ أسميا عاـ  ،آنذاؾ أسـ الكمية المتكسطة
كفي عاـ ، ىػ إلى كمية المعمميف:473/ 8/8كتاريخ  9693/ / :السامي رقـ 

ىػ تـ ضـ كمية المعمميف إلى جامعة الممؾ خالد كتحكيميا إلى كمية لمتربية ;475
ة كبرامج النمك في المجاات  استجابة لمتطكرات التعميمية كاحتياجات التنمي

 ،كما تـ إدخاؿ بعض التعديالت في أىداؼ قسـ التربية كعمـ النفس ،المختمفة
حيث طكر القسـ إمكاناتو العممية كبرامجو كخططو الدراسية سكاء عمى مستكل 
البكالكريكس أك الدبمكمات كالدكرات التدريبية لتخريج المختصصيف التربكييف 

ق أصبحت 4768كفي عاـ  ،ينيان لمعمؿ في مجاات التعميـالمؤىمييف عمميان كم
تـ فصؿ قسـ التربية كعمـ النفس إلى  ،كمية التربية كيانان مستقالن يتبع جامعة بيشة

  .كقسـ عمـ النفس ،قسميف ىما: قسـ التربية
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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  :الدبموم التربوي -
رس مدة الدراسة لمحصكؿ عمى الدبمـك العاـ في التربية فصالف دراسياف تد

 ،مقسمة إلى ست عشرة ساعة في المستكل األكؿ ،بكاقع اثنيف كثالثيف ساعة
 كتحدد شركط القبكؿ لمبرنامج بما يمي:، كست عشر ساعة في المستكل الثاني

أف يككف المتقدـ حاصالن عمى البكالكريكس مف جامعة سعكدية أك جامعة  -
 معترؼ بيا

 .ار التحريرمأك ااختب ،أف يجتاز المتقدـ المقابمة الشخصية -
كتتضمف خطة الدارسة لبرنامج الدبمـك العاـ المقررات التربكية كالنفسية  

كسائؿ كتقنيات  ،عمـ النفس التربكم ،أسس المناىج ،النحك التالي: اإلدارة المدرسية
البيئة  ،أصكؿ تربية اإلشراؼ التربكم ،طرؽ تدريس، القياس كالتقكيـ ،التعميـ

عمى  تربية ميدانية. ،الحاسك  في التعميـ ،اد النفسيالتكجيو كاإلرش ،كالمجتمع
 (https://www.ub.edu.sa/web/edub/-39)الرابط 

  أهداف الدبموم التربوي:
 أىـ ااتجاىات كالنظريات الحديثة في التربية كعمـ النفس كأثرىا في  تعرؼ

 النمك الميني لممعمـ لتحسيف عممية التعميـ كالتعمـ.
 ف عمى تصكر المنيج المدرسي بعناصره األربعة الرئيسة: تنمية قدرات الدارسي

كااطالع عمى األسس  ،األىداؼ كالمحتكل كطرؽ التدريس كأسالي  التقكيـ
التي تُبنى عمييا كالعكامؿ التي تؤثر في تخطيطيا كبنائيا كتنفيذىا كتقكيميا 

 كتطكيرىا
  التعمـ ككيفية تعرؼ التقنيات الحديثة كالكسائؿ المعينة في عممية التعميـ ك

 استخداميا كتطبيقيا.
  إدراؾ ااتجاىات كاألسالي  الحديثة لمتخطيط كاإلشراؼ التربكم كأثرىا في

 النمػك الميني لكؿ مف المكجو كالمعمـ.
 صعوبات الدبموم التربوي: -ثالثاً 

يكاجو الدبمـك التربكم في المؤسسات التربكية المختمفة صعكبات عديدة منيا 
 ،مع باإلمكانيات البشرية كالمادية بالعالقةكمنيا ما يتعمؽ  ،ة النظاـما يتعمؽ بفمسف

بيد أننا في الدراسة الحالية  ،كمنيا ما يتعمؽ بالعالقة مع المجتمعات المحمية
 .اإلدارية كاألكاديمية كالتمكيميةسنركز عمى الصعكبات المتعمقة بالجكان  
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 الصعوبات اإلدارية:  - أ
أىـ الصعكبات اإلدارية التي تكاجو نظـ التعميـ  يذكر بعض الباحثيف أف مف

صعكبة التكاصؿ  ،كخصكصا الدبمـك التربكم معايير الترشيح لمبرنامج غير كاضحة
اإلجراءات  ،كثرة أعداد الطالبات الممتحقات بالبرنامج ،مع المشرفيف عمى البرنامج

 .(>-;: 5349 ،البشر)نجاز المياـ إدارية المعقدة في اإل
حيث  ،عمى أىمية مرحمة القبكؿ كالتسجيؿ (8;: 5335 ،رسي)مكيركز 

الطاقة  ،لذا يتكج  مراعاة أمكر عدة منيا ،يكاجو الطمبة مشكالت عديدة
مكاناتكمستكيات كقدرات  ،ااستيعابية لمبرنامج إضافة إلى تالفي  ،الطمبة كا 

 .عرفة مالئمة البرنامج لسكؽ العمؿبعض المشكالت المتعمقة بعدـ م
إلى كجكد مشكالت إدارية تتمثؿ في إىماؿ  (>533 ،الياكر)كتشير 

كعدـ تسييؿ إجراءات الحذؼ  ،المكظفات اإلداريات استفسارات الطالبات
 ،كعدـ كضكح مياـ اإلدارم لدل الطالبة ،كنقص عدد الكادر اإلدارم ،كاإلضافة

 . الميارل مما يؤثر عمى أدائيفك  كتدني مستكاىف التعميمي
  :اديميةالصعوبات األك - ب
ف المشكالت األكاديمية مف أىـ العقبات التي تكاجو الطمبة في التعميـ إ 

حيث ا يقتصر تأثيرىا عمى الطال  بؿ يمتد إلى مستكل إنتاجية  الجامعي
إلى كجكد مشكالت  (5348 ،الفريح) حيث تشير، المؤسسة التي ينتمي إلييا

تتمثؿ في: قمة ك  محمد بف سعكد أكاديمية في برامج الدبمـك التربكم بجامعة األماـ
اعتماد أعضاء ىيئة التدريس عمى  ،التكازف بيف الجان  كالتطبيقي لممكاد الدراسية

قصكر في تكزيع األنشطة كالكاجبات بشكؿ مناس  عمى مدار  ،اإللقاءطريقة 
 .الفصؿ الدراسي
 أف مف أىـ المشكالت األكاديمية التي يعاني منيا (5349 ،البشر)بينما ترم 

 ،ذك الكفاءة العالية نقص أعداد أعضاء ىيئة التدريس الدبمـك التربكم تتمثؿ في
ضعؼ العالقات  ،بمكاعيد المحاضرات عضك ىيئة التدريس ضعؼ التزاـ

: 5338 ،العقؿ)بينما يرم  ،أعضاء ىيئة التدريس اإلنسانية بيف الدارسيف كبيف
عضاء ىيئة التدريس أىـ الصعكبات األكاديمية تتمثؿ في: إعراض بعض أ( 5;

عدـ منح الطال  فرصة المػشاركة فػي تحديػد كقػت  ،عف تقديـ المساعدة لمطمبػة
 المحاضػرات كاامتحانات.
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 :الصعوبات التمويمية -جـ  
يشير بعض الباحثيف إلى كجكد بعض الصعكبات ااقتصادية) التمكيمية(  

كمة ارتفاع األقساط التي تكاجو الطمبة في البرامج الدراسية كمف أىميا: مش
ندرة المنح التشجيعية  ،منةآلصعكبة البالغة في كجكد مكاصالت ا ،الجامعية
كىي مشكمة ماديػة بالدرجػة األكلػى نظرا  ،ارتفاع أثماف الكت  كالمراجع ،لممتفكقيف

 ،العقؿ)لمقاطع معينػة يعتبػر مكمفػان  كحتى التصكير العادم ،محدكدية الدخؿل
 أىـ الصعكبات ااقتصادية (45: >533 ،)ياسيفيحدد  بينما ،(99: 5338

)التمكيمية( لمبرامج الدراسية في الجامعة اإلسالمية بالتالي: ارتفاع أجكر 
كارتفاع ، كندرة الدعـ المادم مف جان  الجامعة ،المكاصالت مف الجامعة كالييا

 كارتفاع األقساط الجامعية. ،أسعار تصكير الكت  داخؿ المكتبة
المشكالت التمكيمية لطمبة الجامعات  (56: 5337 ،البندرم ،طعيمة)كيحصر 

كالمكصالت كاإلسكاف كالتي تجعؿ الطال  دائـ  ،في ارتفاع أثماف الكت  الدراسية
  كعاجز عف التركيز في دراستو. ،التفكير

 الدراسات السابقة:
ية تعرؼ أىـ المشكالت األكاديمىدفت الدراسة إلى  (:534، العنقرم)دراسة 

كاإلدارية التي تكاجو طال  السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد مف كجيو نظر 
كاعتمدت  ،أىـ المقترحات لمحد مف ىذه المشكالت تعرؼ باإلضافة إلى ،الطال 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث  ،الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي
( طالبا مف طال  783)ينة المككنة مف كقد تـ تطبيقيا عمى أفراد الع ،ااستبياف

نتائج الدراسة مف أىـ المشكالت  كأظيرت ،الممؾ سعكد السنة التحضيرية بجامعة
 أسعار)ارتفاع  األكاديمية التي تكاجو طال  السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد

( كمف أىـ المشكالت تقارير –متطمبات المقررات )بحكث ك  ،الكاجبات ةكثر  ،الكت 
)نقص خدمات  إلدارية التي تكاجو طال  السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكدا

عدـ كجكد مساعدات مالية لمطال  ذك الدخؿ ، ازدحاـ مكاقؼ السيارات ،اإلرشاد
كما أكضحت الدراسة أنو ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية بيف عينة  ،المنخفض(

كمف أىـ  ،كالمستكل الدراسي ،كاإلقامة ،الدراسة تعزل إلى متغير مسار الدراسة
 اإلنسانيةتنمية العالقات  ،الطالبي اإلرشادالمقترحات التي قدمتيا الدراسة )تفعيؿ 

 (.بيف الطال  كأعضاء ىيئة التدريس
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أىـ المعكقات اإلدارية  تعرؼ ( ىدفت الدراسة إلى5349 ،البشر) دراسة
بجامعة األماـ محمد بف كالفنية كاألكاديمية التي تكاجو طالبات الدبمـك التربكم 

نتائج الدراسة مف أىـ المعكقات التي تكاجو طالبات الدبمـك  كأظيرت ،سعكد
خصص لالستراحة التربكم ما يمي: معكقات إدارية كفنية متمثمة في )قمة الكقت الم

المعكقات األكاديمية التي تكاجو طالبات الدبمـك  أبرز أما ،(في أثناء البرنامج
قمة احتكاء المكتبة الجامعية عمى مراجع حديثة في مجاؿ ) التربكم تتمثؿ في

التخصص( كما قدمت الدراسة مجمكعة مف الحمكؿ لمتغم  عمى المعكقات مف 
أبرزىا: تنظيـ إجراءات القبكؿ لاللتحاؽ ببرنامج الدبمـك التربكم قبؿ بدء العاـ 

 ككضع معايير كاضحة كمحددة لتقكيـ المقررات الدراسية. ،الدراسي
المشكالت التي تكاجو  تعرؼ ( تيدؼ الدراسة إلى5348، العنزمراسة )د

 ،طمبة التربية العممية في جامعة شقراء مف كجية نظر الطمبة المعمميف أنفسيـ
مدل اختالؼ ىذه المشكالت باختالؼ التخصص كالجنس كالمعدؿ  تعرؼك 

ؿ الدراسي لمفص مف الطمبة المعمميف (469تككنت عينة الدراسة مف ) ،يمياألكاد
كتكصمت نتائج الدراسة إلي أف أكثر المشكالت التي  ،ـ 5347-5346الثاني 

ثـ طبيعة البرنامج كطمبة  ،جييا الطال  المعممكف ىي المشكالت اإلداريةايك 
كما تكصمت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية  ،المدرسة

ات دالة إحصائية لمتغير بينما كجدت فركؽ ذ ،لمتغيرم التخصص كالجنس
 .المعدؿ التراكمي

تعرؼ المشكالت التي تكاجو ىدفت الدراسة إلى  (5348، الفريح) دراسة
كتككنت عينة  ،طالبات الدبمـك التربكم بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية

كأكضحت النتائج  ،( طالبة557) الدراسة مف طالبات الدبمـك التربكم كعددىف
يمي: كجكد مشكالت أكاديمية بدرجة كبيرة كتمثمت في: كثرة التكاليؼ  الدراسة ما

صعكبة المقاءات ، التداخؿ بيف مفردات المقررات الدراسية ،التي تكمؼ بيا الطالبة
لنظرم كالتطبيقي لممكاد قمة التكازف بيف الجان  ا ،المكتبية مع عضك ىيئة التدريس

لتنظيمية ما يمي: قصكر تجييز القاعات كمف أبرز المشكالت اإلدارية كا .الدراسية
صعكبة التكاصؿ مع المسؤكليف عف الدبمـك عبر مكقع الجامعة  الدراسية:
تمثمت في: ارتفاع ثمف  أبرز المشكالت ااجتماعية كااقتصادية أما ،إلكتركنيا
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 ،الخكؼ مف عدـ استكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى الدبمـك ،الكت  كالمراجع
 المكصالت. صعكبة الحصكؿ عمى 
معرفة الصعكبات التي تكاجو  إليىدفت  (5346 ،عبداهللك  دراسة )محمد نكر

 ،طال  كمية التربية بجامعة الباحة بالمممكة العربية السعكدية في التربية الميدانية
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا  ،( طالبا;9كتككنت عينة الدراسة مف )

 ،البيئة المدرسية ،الكتابي اإلعدادتكاجو الطال  الدراسة أف أبرز الصعكبات التي 
كخمصت الدراسة إلى أىـ التكصيات زيادة  ،كاإلشراؼ التربكم ،كاإلدارة المدرسية
 .كتكنكلكجيا التعميـ ،ة التعميميةكااىتماـ بالبيئ ،عدد المحاضرات

ىدفت إلى معرفة  (Erkan, Yasar, Cankaya, & Terzi ,2012) دراسة
كرغبتيـ  ،الجامعة األتراؾ طال  عند كمستكياتيا المشكالت طبيعة بيف العالقة

كمف  ،كطالبة منيـ طال  )>5;8) طبقت الدراسة عمى كقد ،المساعدة طم  في
 في طبيعة كاإلناث بيف الذككر إحصائية دالة ذات فركؽ ىناؾ أىـ النتائج أف

 ات ااقتصاديةالمستكي ذكل الطال  كأف ،المساعدة لطم  ااستعدادك  المشكالت
 طال  كأف ،اآلخريف الطال  مف أعمى مشكالت لدييـ األعمى كااجتماعية

كااقتصادية. كأف  المشكالت األكاديمية مف يعانكف ما الجامعة األتراؾ غالبا
 ااجتماعية الطبقة طمبة ىـ المتخصصيف الطمبة الذيف يطمبكف المساعدة مف

 الكسطى.
تعرؼ الصعكبات اإلدارية اسة إلى ( ىدفت الدر 4766 ،الشبؿ) دراسة

كالدراسية كالشخصية لمدارسيف كالدراسات في برنامج دبمـك العاـ في التربية بجامعة 
كتككنت  ،كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية

ككانت أبرز نتائج الدراسة قمة التطبيؽ  ،كدارسة ارسن ا( د458عينة الدراسة مف )
كضعؼ القدرة ، كندرة المكضكعات المخصصة لممعميف كالمعممات الجدد ،مميالع

 عمى تكضيح المحتكل الدراسي لبعض المقررات.
معرفة الصعكبات التي تكاجو  ( ىدفت الدراسة إلى5344 ،الغامدم) دراسة

سيف ببرامج الدبمـك العاـ في التربية بجامعة طيبة كعالقتيا بالتقدير لممؤىؿ ر االد
 (455ي كالكظيفة مف كجيو نظر المتعمميف:كتككنت عينة الدراسة مف )الدراس

سان مف المسجميف في برنامج الدبمـك دبمـك العاـ في التربية كالعمـك اإلنسانية ر اد
 بجامعة طيبة.
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كأظيرت النتائج الدراسة أف أعمى الصعكبات التي تكاجو الدارسيف ىي 
كما حصمت صعكبة  ،بكثرةالتقارير صعكبة المتعمقة بتكميؼ الطمبة بالبحكث ك ال

ىيئة التدريس  أعضاءكالتزاـ  بشراء الكت  عمى أعمى متكسط الدارسيفإلزاـ الطمبة 
فركقان ذات دالة  كما بينت الدراسة ،بحضكر المحاضرات عمى أقؿ متكسط

عدـ مالئمة مكاعيد  ،اختالؼ التقدير العاـ لممؤىؿ السابؽ اإحصائية تبعن 
لز  ،المحاضرات  اـ الطمبة بشراء الكت .كا 

معرفة المشكالت التي تكاجو  إليىدفت  (5344، دراسة )منصكر كالحربي
كلتحقيؽ  ،الطمبة المعمميف في كمية التربية بجامعة حائؿ أثناء التربية العممية

مكزعة عمى أربعة  ،( عبارة58أىداؼ الدراسة أعد الباحثاف استفتاء مككف مف )
كطبيعة  ،كالمشرؼ األكاديمي ،كالمعمـ المتعاكف ،سيةاإلدارة المدر  مجاات ىي:

في نياية  طالبات معممات(8:برنامج التربية العممية. كتككنت عينة الدراسة مف )
ق كأظيرت نتائج الدراسة أف طبيعة 4764-4763سي ار الفصؿ األكؿ لمعاـ الد

 ،التبرنامج التربية العممية حصؿ عمى أعمى نسبة بيف المجاات مف حيث المشك
في حيف أف مجاؿ المعمـ المتعاكف حصؿ عمى أدني نسبة كما أظيرت نتائج 
الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية في المشكالت التي تكاجو الطمبة 

 المعمميف تعزل إلى المعدؿ التراكمي كالتخصص.
الصعكبات  تعرؼ ىدفت إلى (5343 ،النعيمي ،الخرشاء كالشرعة) دراسة

طمبة التربية العممية في الجامعة الياشمية كجامعة اإلسراء الخاصة التي تكاجو 
كلغايات تحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،طالبا كطالبة (466كتككنت عينة الدراسة مف )

صعكبة مكزعة عمى خمسة مجاات:  (59تـ تطكير استبانة اشتممت عمى )
 ،كالمعمـ المتعاكف ،كالطال  المعمـ ،كبرنامج التربية العممية ،المدرسة المتعاكنة

كالمشرؼ األكاديمي. كأظيرت نتائج الدراسة أف أىـ الصعكبات التي تكاجو الطمبة 
زيادة الع ء الدراسي  ،المعمميف ىي عمى الترتي : ازدحاـ الصفكؼ الدراسية

لمطال  المعمـ في أثناء تنفيذ برنامج التربية العممية.ُ  بعد المدارس المتعاكنة عف 
ة المعمميف. كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات دالة مناطؽ سكف الطمب

إحصائية بيف متكسطات صعكبات التربية العممية تعزل لنكع الجامعة الجامعات 
كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية بيف متكسطات  ،الخاصة

 .صعكبات التربية العممية تعزل إلى الجنس كالتخصص
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من الدراسات السابقة في بعض الجوانب  وقد استفادت الدراسة الحالية
 التي منها:

 .كىك المنيج الكصفي التحميمي ،جياكاختيار مني ،بناء مشكمة الدراسة -
 .النظرم لمدراسة الحالية اإلطاربناء  -
 ،اإلحصائية المستخدمة فييا كاألسالي كمحاكرىا  ،بناء أداة الدراسة -

جراءاتيا كتفسير نتائجو.  كا 
البدء مف حيث انتيت ك  ،لحالية بنتائج الدراسات السابقةربط نتائج الدراسة ا -

 .تمؾ الدراسات
كتكصمت الدراسات  ،استخدمت جميع الدراسات المنيج الكصفي التحميمي -

 السابقة إلى أىمية رأس الماؿ البشرم في تحقيؽ الميزة التنافسية.
 كأاتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في دراسة الصعكبات  -

 ،(:534، العنقرم) كدراسة ،المشكالت التي يعاني منيا طال  الطالبات
 ،(5348دراسة العنزم ) ،(5348دراسة الفريح ) ،(5349دراسة البشر )

 دراسة ،(5344 ،الغامدم) دراسة ،(5346) عبداهللك  دراسة محمد نكر

(Erkan, Yasar, Cankaya, & Terzi ,2012) (4766دراسة الشبؿ)، 
  (5343النعيمي ) ،كالشرعة ،رشاءدراسة الخ

 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في بعض الجكان  التي منيا: -
  جاءت الدراسة الحالية لمعرفة الصعكبات التي تكاجو طال  كطالبات

مف كجيو -معة بيشة أنمكذجان جا–الدبمـك التربكم بالجامعات الناشئة 
 .نظرىـ

 يـ تكصيات كمقترحات لمكاجية الصعكبات تسعي الدراسة الحالية لتقد
كالتمكيمية التي تكاجو الطال  كلطالبات في برامج  كاألكاديميةاإلدارية 

 الدبمـك التربكم بجامعة بيشة.
 المحور الثاني ويشمل: منهجية الدراسة إجراءاتها: 

 :منهج الدراسة -4
طال   تكاجو الصعكبات التي تعرؼ بما أف اليدؼ الرئيس ليذه الدراسة ىك

 ،-جامعة بيشة أنمكذجان  –بالجامعات السعكدية الناشئة  كطالبات الدبمـك التربكم
يقتصر عمى كصؼ الظاىرة كالكاقع  فقد استخدـ المنيج الكصفي التحميمي الذم ا
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بؿ إف أىدافو الكصؿ إلى استنتاجات تسيـ في فيـ الكاقع كتطكيره  ،فحس 
 .(4>4: 6>>4 ،كآخركف)عبيدات 
 : لدراسةمجتمع ا -5

اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع طال  كطالبات الدبمـك التربكم بجامعة 
 ىػ>476-;476بيشة لمعاـ الجامعي 

 عينة الدراسة:
( طال  كطالبات الدبمـك التربكم ;47أخذت عينة عشكائية مككنة مف )

 طال  كطالبة. (633كالبالغ عددىـ ) ،%(>7بجامعة بيشة أم:ما يساكل )
 ة: أداة الدراس-3

لتعرؼ الصعكبات التي  ،انة أداة رئيسة في ىذه الدراسةاستخدمت ااستب
جامعة بيشة  –بالجامعات السعكدية الناشئة  تكاجو طال  كطالبات الدبمـك التربكم

 أجزاء: أربعةكتشمؿ  ،أنمكذجان 
 العمؿ(. ،ؿ كتشمؿ متغيرات الدراسة: )الجنسالجزء األك   - أ
 ىي:ك  الجزء الثاني كتشمؿ ثالثة محكر -  

  .المحكر األكؿ: الصعكبات اإلدارية -
  .المحكر الثاني: الصعكبات األكاديمية -
  .المحكر الثالث: الصعكبات التمكيمية -
 صدق أداة الدراسة: -4

 :صدق المحكمين - أ
مف ا ( عضكن 48( استبيانة عمى )48ع )لمتحقؽ مف صدؽ قاـ الباحث بتكزي

داء آرائيـ كمالحظتيـ حكؿ حيث قامكا بإب  ضاء ىيئة التدريس صكرتيا األكليةأع
كدخمت بعض  ،مدل كضكح كمناسبة عبارات ااستبيانة مع أىداؼ الدراسة

ثـ أعيدت صياغة بعض الفقرات  ،التعديالت عمى ااستبيانة بناء عمى ممحكظاتيـ
 .باحث ااستبانة الصياغة النيائيةثـ صاغ ال ،كحذفت فقرات أخرل منيا

 صدق التساق الداخمي لألداة: - ب
التأكد مف الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة طبقيا الباحث ميدانيُا كحس   بعد

حيث تـ حسا   ،اخمي لالستبانةدلمعرفة الصدؽ ال (معامؿ اارتباط )بيرسكف
اارتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات ااستبانة بالدرجة الكمية لممحكر الذم 
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حصائي أف قيـ معامؿ ارتباط كؿ . كتبيف عبر النتائج التحميؿ اإلتنتمي إليو العبارة
صائيان عند مستكل الدالة كدالة إح ،عبارة مف العبارات مع محكرىا مكجبة

(3.34). 
 الدراسة: أداةثبات   -1

 (معادلة ألفا كركنباخ) لقياس مدل ثبات أداة الدراسة استخدـ الباحث
Cronbach Alpha))  ت لمتأكد مف ثباتيا.كتبيف مف النتائج أف معامؿ الثبا
(، كىي درجة عالية مف الثبات يمكف 9>.3حيث بمغ ) ،لمحاكر الدراسة مرتفع

 ااعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني لمدراسة 
 أساليب المعالجة اإلحصائية: -2

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات استخدـ الباحث عددان مف األسالي  
تسييؿ تفسير النتائج  كل ،SPSS)) اإلحصائيةباستخداـ الحـز  ،اإلحصائية

استخدـ الباحث األسمك  التالي لتحديد مستكل اإلجابة عمى بنكد األداة حيث تـ 
تمييدان إلدخاليا لمحاسك  لمتحميؿ  ،كقاـ الباحث بمراجعتيا ،إعطاء كزف لمبدائؿ

إم بتحكيؿ اإلجابات ، كتـ إدخاليا لمحاسك  بإعطائيا أرقامان معينة ،اإلحصائي
 :كفؽ التصنيؼ التالي ،مية )الترميز(المفظية إلى رق

 (4)جدكؿ 
 تكزيع الفئات كفؽ التدرج المستخدـ في أداة البحث

 مدل المتكسطات الكصؼ
8.33 - 7.54 أكافؽ بدرجة عالية  

7.53 – 6.74 أكافؽ  
6.73 – 5.94 أكافؽ بدرجة متكسطة  

5.93 - 4;.4 ا أكافؽ  
3;.4 – 4.33 ا أكافؽ بشدة  

 كتشمؿ عمى: تحميل نتائج الدراسة وتفسيرها -المحور الثالث
 النتائج بوصف عينة الدراسة: -1

 ،تشمؿ ىذه الدراسة عددان مف المتغيرات لعينة الدراسة ممثمة في )الجنس
كفي ضكء ىذه المتغيرات يمكف تحديد خصائص عينة الدراسة عمى النحك  ،(العمؿ
 التالي:
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  (5)جدكؿ 
 لجنستكزيع عينة الدراسة كفؽ لمتغير ا

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 الجنس
 ;.66 >7 ذكر
 99.5 9> أنثى

%433 ;47 المجموع  
%مف 99.5( مف عينة الدراسة الممثميف بنسبة 9>( أف )5)يكضح الجدكؿ 

( مف ذلؾ العدد >7في حيف أف ) ،كىف الفئة الكبرل ،إجمالي عينة الدراسة إناث
 .لي الدراسةإجما% مف ;.66كذككر كيمثمكف نسبة 

  (6)جدكؿ 
 تكزيع عينة الدراسة كفؽ لمتغير العمؿ

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 العمل
 ;.6> 469 باحث عف عمؿ

 9.5 > يعمؿ
%433 ;47 المجمكع  

% ;.6>( مف عينة الدراسة الممثميف بنسبة 469( أف )6)يكضح الجدكؿ 
( منيـ الممثميف >كما أف ) ،كىـ الفئة الكبرل مف إجمالي عينة الدراسة ا يعممكف

 . % مف إجمالي عينة الدراسة يعممكف9.5بنسبة 
 النتائج المتعمقة بأسئمة:-

 التربكم الدبمـك طال  كطالبات تكاجو التي اإلدارية الصعكبات ما السؤال األول:
  ؟مف كجيو نظرىـ –ة بيشة أنمكذجان جامع-بالجامعات الناشئة 

التربكم  الدبمـك طال  كطالبات تكاجو ات اإلدارية التيتعرؼ الصعكبل
حسبت التكرارات كالنس  المئكية كالمتكسطات الحسابية كاانحرافات المعيارية 

كجاءت النتائج عمى  استجابات عينة الدراسة لعبارات محكر الصعكبات اإلدارية
 النحك التالي:
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 اريةالمتكسطات الحسابية كاانحرافات المعي (7)جدكؿ 
 مرتبة تنازليا (لعبارات المحكر األكؿ )الصعكبات اإلدارية 

 المحور األول م
 ()الصعوبات اإلدارية

 درجة الموافقة
ط 

وس
لمت

ا
بي

سا
الح

ف  
حرا

الن
ري

عيا
الم

يب 
ترت

ال
رجة 

الد
فق 
 أوا

ل
شدة 

ب
فق 

 أوا
ل

جة  
بدر

ق 
أواف

طة
وس

مت
 

فق
أوا

 

جة 
بدر

ق 
أواف

لية
عا

 
 ضعؼ التفاعؿ مع مشكالت 4

  طال  الدبمـك التربكم
ؽ  ; :8>.3 7.88 444 49 > 8 7 ت

أكاف
جة 
بدر لية
عا

 % 5.; 6.7 9.5 44 :9.9 

بتكفير  قمة اىتماـ إدارة البرنامج 5
  احتياجات طال  الدبمـك التربكم

ؽ  44 99>.3 7.83 :43 49 46 9 6 ت
أكاف

جة 
بدر لية
عا

 % 5.4 7.4 < 44 :6.; 

6 
سؤكليف ضعؼ تعاكف الم

اإلدارييف مع طال  الدبمـك 
  التربكم

 437 >4 43 8 : ت
7.76 4.3;8 6 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

لية
عا

 % 7.; 6.7 9.< 46.4 :4.: 

7 
ضعؼ إدارة البرنامج في إيجاد 

ـ لتكزيع الطمبة عمى نظا
 .فاألكاديمييالمرشديف 

 :> ;4 54 : 5 ت
7.6< 3.<<7 45 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

لية
عا

 % 4.7 7.; 47.8 45.7 99.< 

 كاإلرشاد التكجيوضعؼ خدمات  8
  طال  الدبمـك التربكم

ؽ  8 4.377 7.68 5> ;5 47 9 8 ت
أكاف

جة 
بدر لية
عا

 % 6.7 7.4 <.: 4<.6 96.7 

9 
ضعؼ إدارة البرنامج بتكعية 

بالمكائح  طال  الدبمـك التربكم
 كاألنظمة

 4> :5 49 ; 6 ت
7.67 4.349 43 

رجة
 بد
فؽ
أكا

 
لية
عا

 % 5.4 8.8 44 4;.9 95.; 

متطمبات إجراءات القبكؿ  كثرة :
 كالتسجيؿ لمبرامج

ؽ  9 4.448 ;7.5 4> 65 48 45 7 ت
أكاف

جة 
بدر لية
عا

 % 5.; ;.6 43.6 48.< 95.; 

لبرامج  اإلرشاديةنقص األدلة  ;
  الدبمـك التربكم

ؽ  7 4.3:7 7.59 8; 63 ;4 : 8 ت
أكاف

جة 
بدر  9.;8 :.53 45.7 ;.7 6.7 % ةعالي

< 
 تأخذىاالتي  اإلجراءاتتعقد 

طال  الدبمـك  إدارة البرنامج مع
 مف خارج المنطقة التربكم

 9; 58 46 48 9 ت
فؽ : 4.537 :7.4

أكا
 % 7.4 43.
6 < 4:.5 8<.6 

43 
قمة اشتراؾ طال  الدبمـك 

 أكقاتفي تحديد  التربكم
  المحاضرات كااختبارات

 5; 57 57 45 6 ت
فؽ > ;4.43 :7.4

أكا
 % 5.4 ;.6 49.9 49.9 8;.9 

القاعات الدراسية  تجييزضعؼ  44
  المالئمة الدبمـك التربكم

فؽ 4 4.575 7.44 6; 56 53 43 > ت
أكا

 % 9.5 9.< 46.; 48.< 8:.5 

 ضعؼ التزاـ إدارة البرنامج 45
 بالخطة الدراسية لمبرامج

فؽ 5 4.497 7.35 3: 65 57 47 8 ت
أكا

 % 6.7 <.: 49.9 55.4 7;.6 
يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف استجابات طال  كطالبات الدبمـك التربكم 

جاءت متفاكتة حيث تراكحت  ،بجامعة بيشة لمصعكبات اإلدارية التي تكاجييـ
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م ( كفؽ مقياس التدرج الخماسي الذ7.35 – 7.88متكسطات مكافقتيـ مابيف )
: ( كىي;كتمثمت أىـ الصعكبات اإلدارية التي تكاجييـ بالعبارة رقـ ) ،تـ تحديده

ضعؼ التفاعؿ مع مشكالت طال  الدبمـك التربكم "حيث جاءت بدرجة كبيرة "
كجاءت  (.:8>.3) كانحراؼ معيارم بمغ (7.88بمتكسط حسابي بمغ )ك  ،جدا

ة بدرجة كبيرة كقد ترتبت بالمرتبة الثاني (44، 6، 45، 8، 43، 9، 7العبارات )
 ترتيبا ن تنازليان حس  مكافقة عينة الدراسة عمى النحك التالي:

كىي" قمة اىتماـ إدارة البرنامج بتكفير احتياجات طال  الدبمـك  (44الصعكبة ) -
 .(99>.3( كانحراؼ معيارم بمغ )7.83التربكم "جاءت بمتكسط حسابي بمغ )

ليف اإلدارييف مع طال  الدبمـك ضعؼ تعاكف المسؤك كىي " (6الصعكبة ) -
 (.8;4.3انحراؼ معيارم بمغ)ك  .(7.76"جاءت بمتكسط بمغ ) التربكم

ضعؼ إدارة البرنامج في إيجاد نظاـ لتكزيع الطمبة عمى ( كىي "45الصعكبة ) -
(. كانحراؼ معيارم >7.6جاءت بمتكسط بمغ )" فاألكاديمييالمرشديف 

 (.7>>.3بمغ)
لتربكم" طال  الدبمـك ا كاإلرشادات التكجيو ( كىي "ضعؼ خدم8الصعكبة ) -

 (.4.377كانحراؼ معيارم بمغ ) .(7.68جاءت بمتكسط بمغ )
ضعؼ إدارة البرنامج بتكعية طال  الدبمـك التربكم ( كىي "43)الصعكبة  -

 كانحراؼ معيارم بمغ (.7.67بالمكائح كاألنظمة" جاءت بمتكسط بمغ )
(4.349.) 

بات إجراءات القبكؿ كالتسجيؿ لمبرامج" جاءت متطم كثرة( كىي "9)الصعكبة  -
 (.4.448) ( .كانحراؼ معيارم بمغ;7.5بمتكسط بمغ )

لبرامج الدبمـك التربكم" جاءت  اإلرشادية( كىي "نقص األدلة 7الصعكبة ) -
 (.4.3:7( .كانحراؼ معيارم بمغ)7.59بمتكسط بمغ )

صعكبات  بناء عمى النتائج فإف الطال  كالطالبات يؤكدكف عمى كجكد 
إدارية التي تكاجييـ في برامج الدبمـك بجامعة بيشة بدرجة كبيرة حيث بمغ 

كقد تفاكت ىذه  ،(69;.3( كانحراؼ معيارم بمغ )>>7.5المتكسط الحسابي )
 ،الصعكبات فبعضيا تتعمؽ بطبيعة العالقة بيف الطمبة كالقائميف عمى تمؾ البرنامج

 الباحث الصعكبات اإلدارية كيرجع ،مجكبعضيا تتعمؽ بالجكان  اإلدارية لمبرنا
برامج الدبمـك التربكم في جامعة بيشة  حداثةإلى  التي تكاجو برامج الدبمـك التربكم
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كتتفؽ  ،كقمة المكظفيف المسؤكليف عف إدارة البرنامج مف ناحية أخرل ،مف ناحية
 ،(5343، النعيمي ،الخرشاء كالشرعة) ىذه الدراسة مع دراسة كال مف: دراسة

 ،عبداهللك  )محمد نكر ،(4766، الشبؿ) دراسة ،(5344، )منصكر كالحربي دراسة
 ،البشر) دراسة ،(5348، العنزم) دراسة ،(5348، )الفريح دراسة ،(5346
5349). 

 الدبموم طالب وطالبات تواجه التي الصعوبات األكاديمية السؤال الثاني: ما
  ؟هممن وجهه نظر  –ًا جامعة بيشة أنموذج-بالجامعات الناشئة  التربوي
التربكم  الدبمـك طال  كطالبات تكاجو تعرؼ الصعكبات األكاديمية التيل

حسبت التكرارات كالنس  المئكية كالمتكسطات الحسابية كاانحرافات المعيارية 
كجاءت النتائج  استجابات عينة الدراسة لعبارات محكر الصعكبات األكاديمية

 عمى النحك التالي:
 المتكسطات الحسابية كاانحرافات المعيارية  (8جدكؿ )

 ( مرتبة تنازليااألكاديميةلعبارات المحكر الثاني )الصعكبات 

 المحور الثاني م
 (األكاديمية)محور الصعوبات 

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا

الم
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حرا
الن

 

يب
ترت

ال
رجة 

الد
فق 

 أوا
ل
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عا

 

كثرة التكاليؼ لممكاد الدراسية  4
 يسب  لي التشتت

 ; 83:.3 8:.7 458 45 6 5 6 ت

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.4 4.7 5.4 ;.6 ;9.5 

5 
 ضعؼ اىتماـ البرنامج
بتقكية المغة اانجميزية لدل 

 الدارسيف

 >> >4 48 : 8 ت
7.6; 4.3:7 45 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 6.; 7.; 43.6 46.4 9;.6 

ضعؼ الكفاءة األكاديمية  6
 ىيئة التدريس أعضاءلبعض 

 7 >4.39 7.67 6> 59 45 43 7 ت

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.; 9.< ;.6 :4.< 97.4 

التقكيـ لطال   أسالي  تدني 7
 الدبمكـ التربكم

 6> 53 :4 44 7 ت
7.5< 4.444 9 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.; :.9 44.: 46.; 97.4 

8 
ضعؼ تقدير البرنامج 
نجازات طمبة  لمبادرات كا 

 الدبمكـ التربكم الفكرية

 6; 66 48 44 6 ت
7.59 4.386 4 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.4 :.9 43.6 55.; 8:.5 

9 
 ضعؼ التعاكف بيف المشرؼ

طمبة الدبمـك التربكم مف ك 
  خارج المنطقة

 6> ;4 49 47 7 ت
7.59 4.386 8 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.; <.: 44 45.7 97.4 
ؽ  5 3;4.3 7.56 :; 53 59 > 6 تىيئة  أعضاءقمة استخداـ  :

أكاف
جة 
در
ب

الية
ع
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 المحور الثاني م
 (األكاديمية)محور الصعوبات 
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فة المختم التدريس المحكات
ككسائؿ لتعميؽ المادة 

 .العممية
% 5.4 9.5 4:.< 46.; 93 

افتقاد البرنامج لمعايير  ;
 ديميةالجكدة األكا

 : 3;4.3 7.56 :; 53 59 > 6 ت

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.4 9.5 4:.< 46.; 93 

< 
قمة التكازف في البرامج بيف 
الجان  النظرم كالعممي 

 كالتدري 

 :: 53 ;5 48 8 ت
فؽ 44 :4.53 7.36

أكا
 % 6.7 43.6 4<.6 46.; 86.4 

43 
ضعؼ تداكؿ األفكار 

 ءأثناكالتعبير عف الرأم 
المحاضرات بيف عضك ىيئة 

 التدريس كالدارسيف

 :9 55 66 >4 7 ت
فؽ 6 ;4.53 >;.6

أكا
 % 5.; 46.4 55.; 48.5 79.5 

44 
طمبة الدبمكـ  قمة مشاركة

التربكم في إعداد الندكات 
 األكاديمية

 ;7 57 55 :6 47 ت
فؽ 43 4.748 ;6.6

أكا
 % <.: 58.8 48.5 49.9 66.4 

عضاء ىيئة التدريس تساىؿ أ 45
 في مكاعيد المحاضرات

 :7 ;4 58 73 48 ت
فؽ > ;4.75 >6.5

أكا
 % 43.

6 5:.9 4:.5 45.7 65.7 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف استجابات طال  كطالبات الدبمـك التربكم 
حيث تراكحت ، جاءت متفاكتة ،التي تكاجييـ بجامعة بيشة لمصعكبات األكاديمية

( كفؽ مقياس التدرج الخماسي الذم >6.5 – 8:.7بيف ) قتيـ مامتكسطات مكاف
( كىي: ;التي تكاجييـ بالعبارة ) كتمثمت أىـ الصعكبات األكاديمية ،تـ تحديده

 ،حيث جاءت بدرجة كبيرة جدا”كثرة التكاليؼ لممكاد الدراسية يسب  لي التشتت
ءت العبارات كجا (.83:.3) ( كانحراؼ معيارم بمغ8:.7بمتكسط حسابي بمغ )ك 
تنازليان  (45، 7، 9، 4، 8، 5، :) بالمرتبة الثانية بدرجة كبيرة كقد ترتبت ترتيبا ن

 حس  مكافقة عينة الدراسة عمى النحك التالي:
كىي" ضعؼ اىتماـ البرنامج بتقكية المغة اانجميزية لدل  (45الصعكبة ) -

 ( كانحراؼ معيارم بمغ;7.6الدارسيف "جاءت بمتكسط حسابي بمغ )
(4.3:7). 
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ضعؼ الكفاءة األكاديمية لبعض أعضاء ىيئة ”كىي (7الصعكبة ) -
 (.>4.39انحراؼ معيارم بمغ)ك  .((7.67جاءت بمتكسط بمغ )”التدريس

التقكيـ لطال  الدبمـك التربكم" جاءت  أسالي تدني ”( كىي9الصعكبة ) -
 (.4.444(. كانحراؼ معيارم بمغ)>7.5بمتكسط بمغ )

نجازات طمبة الدبمـك ضعؼ ت”( كىي4الصعكبة ) - قدير البرنامج لمبادرات كا 
 (.4.386كانحراؼ معيارم بمغ ) (.7.59جاءت بمتكسط بمغ )”التربكم الفكرية

ضعؼ التعاكف بيف المشرؼ كطمبة الدبمـك التربكم مف ”( كىي8الصعكبة ) -
 (.4.386( .كانحراؼ معيارم بمغ)7.67جاءت بمتكسط بمغ )”خارج المنطقة

المختمفة  ىيئة التدريس المحكات أعضاءقمة استخداـ ”( كىي5الصعكبة ) -
كانحراؼ معيارم  (.7.56جاءت بمتكسط بمغ )”ككسائؿ لتعميؽ المادة العممية

 (.3;4.3بمغ)
جاءت بمتكسط ”افتقاد البرنامج لمعايير الجكدة األكاديمية”( كىي:الصعكبة ) -

 (.3;4.3كانحراؼ معيارم بمغ) (.7.56بمغ )
إف الطال  كالطالبات يؤكدكف عمى كجكد صعكبات بناء عمى النتائج ف

أكاديمية التي تكاجييـ في برامج الدبمـك بجامعة بيشة بدرجة كبيرة حيث بمغ 
 (.>4;.3( انحراؼ معيارم بمغ )7.443المتكسط الحسابي )

كيالحظ أف تمؾ الصعكبات جاءت حيث كاف بعضيا يتعمؽ بكثرة  
قمة استخداـ  ،لتعاكف بيف المشرؼ كطمبةضعؼ ا ،التقكيـ أسالي تدني  ،التكاليؼ
كيرل  ،ىيئة التدريس المحكات المختمفة ككسائؿ لتعميؽ المادة العممية أعضاء

الباحث أف الصعكبات األكاديمية كانت بدرجة عالية لبرامج الدبمـك التربكم يرجع 
 ،مما أدل إلى كثرة ساعاتيـ التدريسية ،إلى قمة أعضاء ىيئة التدريس بالبرامج
 (5348، الفريح) كدراسة ،(4766، الشبؿ) كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة كال مف:

 حيث كانت الصعكبات األكاديمية بدرجة عالية بجامعة األماـ محمد بف سعكد .
، (5343، النعيمي ،الخرشاء كالشرعة) كتختمؼ ىذه الدراسة مع كال مف: 
 ,Erkan)، (5346 ،عبداهللك  )محمد نكر  ،(5344، )منصكر كالحربيدراسة

Yasar , Cankaya, & Terzi ,2012)، البشر) دراسة، (5348، العنزم) دراسة ،
 .لصعكبات األكاديمية بدرجة متكسطةحيث كانت ا (5349

 الدبموم طالب وطالبات تواجه التي الصعوبات التمويمية السؤال الثالث: ما
  ؟هه نظرهمجمن و  –جامعة بيشة أنموذجًا -بالجامعات الناشئة  التربوي
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التربكم  الدبمـك طال  كطالبات تكاجو لتعرؼ الصعكبات التمكيمية التي
حسبت التكرارات كالنس  المئكية كالمتكسطات الحسابية كاانحرافات المعيارية 
استجابات عينة الدراسة لعبارات محكر الصعكبات التمكيمية كجاءت النتائج عمى 

 النحك التالي:
 حسابية كاانحرافات المعيارية المتكسطات ال (9)جدكؿ 

 لعبارات المحكر الثالث )الصعكبات التمكيمية( مرتبة تنازليا

 المحور الثالث م
 )بعد الصعوبات التمويمية(

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 

يب
ترت

ال
رجة 

الد
فق 

 أوا
ل

 
شدة

ب
 

فق
 أوا

ل
جة  

بدر
ق 

أواف
طة

وس
مت

 

فق
أوا

 

جة 
بدر

ق 
أواف عا

 لية

4 

ضعؼ تتعاقد الجامعة مع 
مؤسسات كشركات لتقديـ 

لطمبة الدبمكـ  خدمات منخفضة
تأجير –مطاعـ–)فنادؽ التربكم
 .مستشفيات( –سيارات

 459 44 8 4 5 ت

7.:; 3.9:5 < 

الية
 ع
رجة

 بد
فؽ
أكا

 

% 4.7 3.: 6.7 :.9 ;9.< 

تساىـ كثرة التنقؿ في زيادة  5
 .ليمصركفاتي كاستقرارم الما

 459 43 6 7 5 ت
7.:8 3.:83 6 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 4.7 5.; 5.4 9.< ;9.< 

زيادة رسكـ البرامج عف  6
 .الجامعات األخرل

 457 > 8 8 5 ت
7.:4 3.;3: 44 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 4.7 6.7 6.7 9.5 ;8.8 

7 
 إعاناتضعؼ تقدـ الجامعة 

غير مستردة لطمبة الدبمكـ 
 مالتربك 

 455 43 9 7 6 ت
7.9; 3.;7: 43 

رجة
 بد
فؽ
أكا

 
 

الية
ع

 % 5.4 5.; 7.4 9.< ;7.4 

 األبحاثطباعة  أسعارارتفاع  8
  كالتكاليؼ

ؽ  5 >6;.3 7.97 447 >4 : 4 7 ت
أكاف

جة 
بدر الية
ع

 % 5.; 3.: 7.; 46.4 :;.9 

9 
ىيئة  أعضاءصعكبة تعاكف 

الظركؼ المالية  التدريس مع
 الدبمكـ التربكملطمبة 

 449 49 8 8 6 ت
7.96 3.;:6 9 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.4 6.7 6.7 44 ;3 

المكصالت بيف  أسعارارتفاع  :
 الجامعة كمكاف إقامة الطال 

 45 6:;.3 7.96 449 47 > 5 7 ت

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.; 4.7 9.5 <.: ;3 

; 
الجامعة مراجع  ضعؼ تقديـ
مـ برسـك مخفضة كمصادر تع

 لطال  الدبمكـ التربكم
 

 447 44 43 7 9 ت
7.87 4.35; 4 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 7.4 5.; 9.< :.9 :;.9 
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 المحور الثالث م
 )بعد الصعوبات التمويمية(

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 

يب
ترت

ال
رجة 

الد
فق 

 أوا
ل

 
شدة

ب
 

فق
 أوا

ل
جة  

بدر
ق 

أواف
طة

وس
مت

 

فق
أوا

 

جة 
بدر

ق 
أواف عا

 لية
تمكؿ الجامعة أبحاث كدراسات  >

 طمبة الدبمكـ التربكم المتميزكف
 ;> 56 > 43 8 ت

7.6: 4.3<6 ; 

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 6.7 9.< 9.5 48.< 9:.9 

43 
ضعؼ مساىمة الجامعة في 

كمجانية  آمنةتكفير كسائؿ نقؿ 
لى الجامعة  مف كا 

 : 4.538 ;7.5 433 45 > 54 6 ت

جة 
بدر

ؽ 
أكاف

الية
ع

 % 5.4 47.8 9.5 ;.6 9< 

ضعؼ جدكل البرنامج في  44
 سكؽ العمؿ

 4; 57 >4 48 9 ت
فؽ 8 4.548 7.43

أكا
 % 7.4 43.6 46.

4 49.9 88.< 

45 
المالية عمى  األعباء زيادة

بسب   طمبة الدبمكـ التربكم
كثرة التكاليؼ كالكاجبات 

 المنزلية

 >: 55 49 53 ; ت
فؽ 7 4.643 >>.6

أكا
 % 8.8 46.; 44 48.5 87.8 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف استجابات طال  كطالبات الدبمـك التربكم 
حيث تراكحت ، جاءت متفاكتة ،التي تكاجييـ بجامعة بيشة لمصعكبات التمكيمية

( كفؽ مقياس التدرج الخماسي الذم تـ >>.6 –;:.7متكسطات مكافقتيـ مابيف )
( كىي: >كتمثمت أىـ الصعكبات التمكيمية التي تكاجييـ بالعبارة رقـ ) ،تحديده

"ضعؼ تتعاقد الجامعة مع مؤسسات كشركات لتقديـ خدمات منخفضة لطمبة 
مستشفيات" حيث جاءت بدرجة  –تأجير سيارات–عـمطا–)فنادؽ الدبمـك التربكم

(.كجاءت 3.9:5) كانحراؼ معيارم بمغ (;:.7) بمتكسط حسابي بمغك  ،كبيرة جدا
بالمرتبة الثانية بدرجة كبيرة كقد  (6، 44، 43، 5، 9، 45، 4، ;، :العبارات )

تنازليان حس  مكافقة عينة الدراسة عمى النحك التالي:  ترتبت ترتيبا ن
كىي" تساىـ كثرة التنقؿ في زيادة مصركفاتي كاستقرارم المالي  (6) الصعكبة -

 .(83:.3( كانحراؼ معيارم بمغ )8:.7"جاءت بمتكسط حسابي بمغ )
جاءت ”كىي "زيادة رسـك البرامج عف الجامعات األخرل (44الصعكبة ) -

 (.:3;.3انحراؼ معيارم بمغ )ك  ( .4:.7بمتكسط بمغ )
غير مستردة لطال  الدبمـك  إعاناتالجامعة  ( كىي "ضعؼ تقدـ43الصعكبة ) -

 (.:7;.3) (. كانحراؼ معيارم بمغ;7.9جاءت بمتكسط بمغ )”التربكم
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جاءت بمتكسط ”كالتكاليؼ األبحاثطباعة  أسعارارتفاع ”( كىي5الصعكبة ) -
 (.>6;.3( .كانحراؼ معيارم بمغ )7.97بمغ )

الظركؼ المالية ىيئة التدريس مع  أعضاءصعكبة تعاكف ”( كىي9الصعكبة ) -
 كانحراؼ معيارم بمغ (.7.96جاءت بمتكسط بمغ )”لطمبة الدبمـك التربكم

(3.;:6.) 
المكصالت بيف الجامعة كمكاف إقامة  أسعارارتفاع ”( كىي45الصعكبة ) -

 (.6:;.3) كانحراؼ معيارم بمغ .(7.96جاءت بمتكسط بمغ )”الطال 
ر تعمـ برسـك مخفضة ضعؼ تقديـ الجامعة مراجع كمصاد”( كىي4الصعكبة ) -

( .كانحراؼ معيارم 7.87جاءت بمتكسط بمغ )”لطال  الدبمـك التربكم
 (.;4.35بمغ)

تمكؿ الجامعة أبحاث كدراسات طمبة الدبمـك التربكم ”( كىي;الصعكبة ) -
 (.6>4.3كانحراؼ معيارم بمغ) .(:7.6جاءت بمتكسط بمغ )”المتميزكف

 آمنةكفير كسائؿ نقؿ ضعؼ مساىمة الجامعة في ت”( كىي:الصعكبة ) -
لى الجامعة  كانحراؼ معيارم بمغ (.;7.5جاءت بمتكسط بمغ )”كمجانية مف كا 

(4.538.) 
بناء عمى النتائج فإف الطال  كالطالبات يؤكدكف عمى كجكد صعكبات 
تمكيمية التي تكاجييـ في برامج الدبمـك بجامعة بيشة بدرجة كبيرة حيث بمغ 

 (.>:9. 3ؼ معيارم بمغ )( انحرا>7.83المتكسط الحسابي )
كيالحظ أف تمؾ الصعكبات جاءت حيث كاف بعضيا يتعمؽ بضعؼ تتعاقد  

 ،الجامعة مع مؤسسات كشركات لتقديـ خدمات منخفضة لطمبة الدبمـك التربكم
تمكؿ الجامعة أبحاث كدراسات  صعكبة  ،زيادة رسـك البرامج عف الجامعات األخر

ضعؼ مساىمة الجامعة في تكفير كسائؿ نقؿ  ،طمبة الدبمـك التربكم المتميزكف
لى الجامعة آمنة كيرل الباحث أف الصعكبات التمكيمية كانت  ،كمجانية مف كا 

بدرجة عالية لبرامج الدبمـك التربكم حيث يرجع ذلؾ أف الطال  الممتحقيف 
بالبرنامج ا يممككف مكرد مالي نظرا لعدـ تمكنيـ مف االتحاؽ بالكظائؼ التعممية 

 . دخكؿ المفاضمة لمكظائؼ التعميميةتشترط شيادة الدبمـك التربكم ل التي
حيث أشارت الدراسة إلى  ,( 5348، الفريح) كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة

كدراسة ، كجكد مشكالت اقتصادية بدرجة عالية بجامعة األماـ محمد بف سعكد
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(Erkan, Yasar , Cankaya, & Terzi ,2012) تصادية الى كجكد مشكالت اق
 كبيرة لدل الطال  ااتراؾ.

 السؤال الرابع:
 التي حكؿ الصعكبات  (3.38ىؿ تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل )

جامعة بيشة أنمكذجان  -بالجامعات الناشئة  التربكم الدبمـك تكاجو طال  كطالبات
 ؟(العمؿ  ،مف كجيو نظرىـ كفقان لمتغيرات الدراسة )الجنس –

 : تالف متغير الجنسالفروق باخ-4
كلتحديد مدل كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية في إجابات عينة الدراسة 

 لعينتيف (Mann-Whitney U)كفقان اختالؼ متغير الجنس استخداـ اختبار 
فركؽ في استجابات أفراد مجتمع  مف يكجد قد ما دالة عمى لمتعرؼ مستقمتيف

بالجامعات  التربكم الدبمـك الباتتكاجو طال  كط التي الدراسة حكؿ الصعكبات
 الناشئة كفقان لمتغير )الجنس( كالجدكؿ التالي جاءت النتائج عمى النحك التالي:

لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف  (Mann-Whitney U)نتائج اختبار  (:)جدكؿ 
 الفركؽ بيف متكسطات استجابات مجتمع الدراسة كالتي تعزل إلى متغير )الجنس(

 
 الرقم

محاور 
متوسط  العدد الجنس الستبيان

 الرتب
مجموع 
 الرتب

Mann-
Whitney U 

مستوى 
 الدللة

الصعكبات  4
 اإلدارية

 33.:>:: 4.55; 9> أنثى 3.334 4896.333 33.;;:5 3>.89 >7 ذكر
الصعكبات  5

 األكاديمية
 8:6.83: >;.;: 9> أنثى ;3.34 9.833;:4 6344.83 94.79 >7 ذكر

 الصعكبات 6
 التمكيمية

 9946.33 >;.;9 9> أنثى 7>3.3 333.:8>4 5.33:>6 4.39; >7 ذكر
محاكر  إجمالي

 ااستبياف
 8.83>7: ;3.;: 9> أنثى 3.374 97.833;4 83.>;63 96.38 >7 ذكر
ااستبياف كاف بمستكل دالة  أبعادالسابؽ أف أجمالي  (:)يالحظ مف جدكؿ 

مما يدؿ عمي كجكد فركؽ ذات دالة  ،(3.38( كىي قيمة أقؿ مف )3.374)
( بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع =0.05إحصائية عند مستكل الدالة )

بالجامعات  التربكم الدبمـك تكاجو طال  كطالبات التي الدراسة حكؿ الصعكبات
لصالح فئة أنثى. كما أف  ،/ أنثى(كالتي تعزل إلى متغير الجنس )ذكرالناشئة 
المحكر  ،(3.334: محكر الصعكبات اإلدارية كاف بمستكل دالة )كؿاألالمحكر 

كىي قيـ أقؿ  ،(3.334كاف بمستكل دالة ) األكاديميةالثاني: محكر الصعكبات 
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مما يدؿ عمي كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل الدالة  ،(3.38مف )
(0.05=بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ ص ) عكبات

كقد يككف السب  في  ،لصالح فئة أنثى ،كصعكبات المحكر الثاني األكؿالمحكر 
 .ارية كاألكاديمية أكثر مف الذككرذلؾ أف اإلناث يكاجيف بعض الصعكبات اإلد

 ،(7>3.3أما المحكر الثالث: محكر الصعكبات التمكيمية بمستكل دالة ) 
كد فركؽ ذات دالة إحصائية مما يدؿ عمي عدـ كج ،(3.38كىي قيمة أكبر مف )
( بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة =0.05عند مستكل الدالة )

كقد يرجع السب  في ذلؾ إلى الطال  كالطالبات  ،حكؿ صعكبات ىذا المحكر
  :أكثر دراية بكاقع الصعكبات التمكيمية كتأثيرىا في العممية التعميمية

 ،(4766، الشبؿ) (5349، البشر) دراسة كتتفؽ ىذه الدراسة مع كال مف:
حيث كانت الصعكبات اإلدارية كاألكاديمية لصالح  (5348، الفريح) كدراسة
 .اإلناث
 الفروق باختالف متغير العمل: -8

كلتحديد مدل كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية في إجابات عينة الدراسة 
 لعينتيف (Mann-Whitney U)كفقان اختالؼ متغير العمؿ استخداـ اختبار 

فركؽ في استجابات أفراد مجتمع  مف يكجد قد ما دالة عمى لمتعرؼ مستقمتيف
بالجامعات  التربكم الدبمـك تكاجو طال  كطالبات التي الدراسة حكؿ الصعكبات

 الناشئة كفقان لمتغير )العمؿ( كالجدكؿ التالي جاءت النتائج عمى النحك التالي:
( لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف Mann-Whitney Uنتائج اختبار ) (;)جدكؿ 

 الفركؽ بيف متكسطات استجابات مجتمع الدراسة كالتي تعزل إلى متغير )العمؿ(
 
 الرقم

محاور 
متوسط  العدد الجنس الستبيان

 مجموع الرتب الرتب
Mann-

Whitney 
U 

مستوى 
 الدللة

الصعكبات  4
 اإلدارية

 5.83;8 5:.97 > يعمؿ ;3.86 833.:86 43335.83 6.88: 469 ا يعمؿ
الصعكبات  5

 األكاديمية
 5.33>9 >;.9: > يعمؿ 6::.3 333.::8 6.33>;> 7:.5: 469 ا يعمؿ

الصعكبات  6
 التمكيمية

 83.:94 94.;9 > يعمؿ 76:.3 8:5.833 83.:9>> >6.5: 469 ا يعمؿ
محاكر  إجمالي

 ااستبياف
 974.83 ;4.5: > يعمؿ >>;.3 9.833>8 76.83>> 6.44: 469 ا يعمؿ
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السابؽ أف أجمالي ابعاد ااستبياف كاف بمستكل دالة  (;)يتبيف مف جدكؿ 

مما يدؿ عمي عدـ كجكد فركؽ ذات  ،(3.38( كىي قيمة أكبر مف )>>;.3)
( بيف متكسطات استجابات أفراد =0.05دالة إحصائية عند مستكل الدالة )

 الدبمـك تكاجو طال  كطالبات التي الي الصعكباتمجتمع الدراسة حكؿ إجم
كما  ،يعمؿ / يعمؿ( بالجامعات الناشئة كالتي تعزل إلى متغير العمؿ )ا التربكم

( بيف =0.05ا تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل الدالة )
يعمؿ  متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة كالتي تعزل إلى متغير العمؿ )ا

حيث كانت جميع قيـ المتكسطات أكبر مف  ،ااستبياف يعمؿ( في جميع محاكر /
: محكر الصعكبات اإلدارية كاف بمستكل دالة األكؿفجاء المحكر  ،(3.38)
كاف بمستكل دالة  األكاديميةككاف المحكر الثاني: محكر الصعكبات  ،(;3.86)
 ،(76:.3ستكل دالة )المحكر الثالث: محكر الصعكبات التمكيمية بم ،(6::.3)

قد يرجع سب  ذلؾ إلى إدراؾ الطال  كالطالبات تأثير الصعكبات اإلدارية 
رنامج الدبمـك التربكم كاألكاديمية كالتمكيمية في سير العممية التعميمية بب

 .بالجامعات
 ،(4766، الشبؿ) (5349، البشر) كتتفؽ ىذه الدراسة مع كال مف: دراسة

إلدارية كاألكاديمية كال حيث كانت الصعكبات ا (5348، الفريح) كدراسة
 .الطرفيف

السؤال الرابع: ما المقترحات لمتغمب عمى الصعوبات التي تواجه طالب وطالبات 
 من وجهه نظرهم؟ –الدبموم التربوي بالجامعات الناشئة جامعة بيشة أنموذجًا 

جابات طال  كتـ جمع است ،)ااستبانة( تـ تكجيو سؤاؿ مفتكح ضمف أداة الدراسة
ككانت النتائج عمػى النحػك  ،كترتيبيا بحس  التكرارات، كطالبات الدبمـك التربكم

 :التالي
تاحة الكقت الكافي لمحكار كالمناقشة  -4 كعقد لقاءات دكرية  ،المحاضرات أثناءكا 

 بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة.
بة لتالفى كجكد مكتبة تابعة لكمية التربية بحيث تككف متاحة لجميع الطم -5

 صعكبة ارتفاع أسعار الكت .
لضماف تكجيو  ااىتماـ عمميات اإلرشاد األكاديمي لبرامج الدبمـك التربكم  -6

 المختمفة  كحؿ مشاكميـ، الطمبة
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 الدخؿ المنخفض  لمطمبة ذك لالشيرية لرسـك البرنامج  األقساطبرنامج  إتاحة -7
ـك التربكم بأسعار تكفير مطبعة داخؿ الجامعة لطباعة البحكث لطمبة الدبم -8

 رمزية.
مع  ،األخرلزيادة مقاعد القبكؿ لمبرامج في جامعة بيشة كفركع الجامعة  -9

 اشتراط األكلكية لخريجي جامعة بيشة.
الطمبة صالحيات تحديد الجدكؿ الدراسي كخصكصا المقيميف خارج  إعطاء -:

 بيشة.
 المحور الرابع:

 النتائج المتعمقة بوصف عينة الدراسة:
%مف إجمالي عينة الدراسة 99.5عينة الدراسة الممثميف بنسبة  ( مف9>أف ) -

( مف ذلؾ العدد كذككر كيمثمكف >7في حيف أف ) ،كىف الفئة الكبرل ،إناث
 .% مف إجمالي الدراسة;.66نسبة 

% مف إجمالي عينة ;.6>( مف عينة الدراسة الممثميف بنسبة 469أف ) -
% 9.5( منيـ الممثميف بنسبة >) كما أف ،الدراسة ا يعممكف كىـ الفئة الكبرل
 مف إجمالي عينة الدراسة يعممكف.

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: 
 أجابت الدراسة الحالية عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:

بالجامعات  التربوي الدبموم طالب وطالبات تواجه التي اإلدارية الصعوبات ما 
 وجهه نظرهم؟  من –جامعة بيشة أنموذجًا -الناشئة 

التربكم بجامعة بيشة  إف استجابات طال  كطالبات برنامج الدبمـك -
حيث تراكحت ، لمصعكبات اإلدارية التي تكاجييـ جاءت بدرجة عالية

 (.7.35 – 7.88متكسطات مكافقتيـ ما بيف )
 تي:اإلدارية التي تكاجييـ تتمثؿ باآلأف أىـ الصعكبات  -

 مـك التربكم.ضعؼ التفاعؿ مع مشكالت طال  الدب -4
 ضعؼ تعاكف المسؤكليف اإلدارييف مع طال  الدبمـك التربكم.  -5
 .إجراءات القبكؿ كالتسجيؿ لمبرامجمتطمبات  كثرة  -6
 .طال  الدبمـك التربكم كاإلرشادضعؼ خدمات التكجيو  -7
 لبرامج الدبمـك التربكم. اإلرشاديةنقص األدلة  -8



8112/ أبريل 1جـ–العموم التربوية/ العدد الثانى   

 

 

  

69< 

ية التي تكاجييـ في يؤكد الطال  كالطالبات عمى كجكد المشكالت اإلدار  -
 برنامج الدبمـك التربكم بجامعة بيشة بدرجة كبيرة حيث بمغ المتكسط الحسابي

 (69;.3( كاانحراؼ المعيارم )>>7.5)
 أجابت الدراسة الحالية عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:

 التربكم الدبمـك طال  كطالبات تكاجو التي الصعكبات األكاديمية ما -
 ؟ مف كجيو نظرىـ –جامعة بيشة أنمكذجان -لناشئة بالجامعات ا

التربكم بجامعة بيشة  ف استجابات طال  كطالبات برنامج الدبمـكأ -
حيث تراكحت ، لمصعكبات األكاديمية التي تكاجييـ جاءت بدرجة عالية

 .(>6.5 – 8:.7متكسطات مكافقتيـ ما بيف )
 تي: التي تكاجييـ تتمثؿ باا أف أىـ الصعكبات األكاديمية -

 كثرة التكاليؼ لممكاد الدراسية  -4
 ضعؼ الكفاءة األكاديمية لبعض أعضاء ىيئة التدريس  -5
 التقكيـ  أسالي تدني  -6
نجازات طمبة الدبمـك التربكم الفكرية. -7  ضعؼ تقدير البرنامج لمبادرات كا 
ىيئة التدريس المحكات المختمفة ككسائؿ لتعميؽ  أعضاءقمة استخداـ   -8

 المادة العممية. 
 قاد البرنامج لمعايير الجكدة األكاديمية.افت -9

التي تكاجييـ في  يؤكد الطال  كالطالبات عمى كجكد المشكالت األكاديمية -
 برنامج الدبمـك التربكم بجامعة بيشة بدرجة كبيرة حيث بمغ المتكسط الحسابي

 .(>4;.3( كاانحراؼ المعيارم )7.443)
 أسئمة الدراسة:أجابت الدراسة الحالية عن السؤال الثالث من 

 التربكم الدبمـك طال  كطالبات تكاجو الصعكبات التمكيمية التي ما -
 ؟ مف كجيو نظرىـ –جامعة بيشة أنمكذجان -بالجامعات الناشئة 

التربكم بجامعة بيشة  إف استجابات طال  كطالبات برنامج الدبمـك -
حيث تراكحت ، لمصعكبات التمكيمية التي تكاجييـ جاءت بدرجة عالية

 .(>>.6 – ;:.7تكسطات مكافقتيـ ما بيف )م
 أف أىـ الصعكبات التمكيمية التي تكاجييـ تتمثؿ بااتي:  -

تعاقد الجامعة مع مؤسسات كشركات لتقديـ خدمات منخفضة ضعؼ  -4
  .مستشفيات" –تأجير سيارات –مطاعـ–"فنادؽ
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 زيادة رسـك البرامج عف الجامعات األخرل.  -5
 لتكاليؼ. كا األبحاثطباعة  أسعارارتفاع  -6
 غير مستردة.  إعاناتضعؼ تقدـ الجامعة  -7
 المكصالت بيف الجامعة كمكاف إقامة الطال . أسعارارتفاع  -8

يؤكد الطال  كالطالبات عمى كجكد المشكالت التمكيمية التي تكاجييـ في  -
 برنامج الدبمـك التربكم بجامعة بيشة بدرجة كبيرة حيث بمغ المتكسط الحسابي

 .(>:3.9المعيارم )( كاانحراؼ >7.83)
 من أسئمة الدراسة: أجابت الدراسة الحالية عن السؤال الرابع

 التي حول الصعوبات (1.15هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )
جامعة بيشة  -بالجامعات الناشئة  التربوي الدبموم تواجه طالب وطالبات

 ؟(العمل  ،الجنسمن وجهه نظرهم وفقًا لمتغيرات الدراسة ) –أنموذجًا 
( بيف =0.05تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل الدالة ) -

األكاديمية ك  متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ الصعكبات اإلدارية
 .اإلناثكذلؾ لصالح  ،كالتي تعزل إلى متغير الجنس

( بيف =0.05ا تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل الدالة ) -
تكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ صعكبات التمكيمية تعزل إلى م

 .متغير الجنس
( بيف =0.05ا تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل الدالة ) -

 األكاديميةك  متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ الصعكبات اإلدارية
 .يمية كالتي تعزل إلى متغير العمؿالتمك ك 

 الدراسة الحالية عن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة: أجابت
ما المقترحات لمتغمب عمى الصعوبات التي تواجه طالب وطالبات الدبموم  

 من وجهه نظرهم؟ –بيشة أنموذجًا  التربوي بالجامعات الناشئة جامعة
( مقترحات بدرجة 9أكد طال  كطالبات الدبمـك التربكم بجامعة بيشة عمى ) 
 كىي كالتالي:، ف خالؿ ااستجابة عمى ااستبياف المفتكحكبيرة م

يجاد ،تخفيض رسـك البرنامج -  . األقساطنظاـ  كا 
 إيجاد مكظفيف متفرعيف كمدربيف لحؿ مشكالت الطال  كالطالبات.  -
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فتح قنكات التكاصؿ لمطال  مع إدارة البرنامج مف خالؿ كسائؿ التكاصؿ  -
 عمى استفساراتيـ. كاإلجابة ،ااجتماعي

 في حاات الضركرة القصكل . إتاحة تأجيؿ الدراسة لمبرنامج -
كماؿ الدراسات العميا خريجي الدبمـك التربكم إل مف لممتميزيف الفرصة إتاحة -

 .بدكف شركط
 استيعا  ،البرنامج لمعامميف في قطاع التعميـ في القبكؿ معايير رفع مستكل  -

 كزارة التعميـ.المتقدميف مف التخصصات التي تحتاجيا  مف عدد أكبر
 التوصيات:

 ،في ضكء أىداؼ الدراسة كاألداة المستخدمة كخصائص عينة الدراسة
 كنتائجيا يكصي الباحث بما يمي: 

كضع السبؿ المناسبة لمحد مف الصعكبات اإلدارية كاألكاديمية كالتمكيمية التي 
 تكاجو الطمبة كتتضمف:

 ،في برنامج الدبمـك التربكم الدارسيف لمطمبة األكاديمي برنامج اإلرشاد تكثيؼ -
بنظرائيـ في البرنامج األخرل عمى أف تبدأ ىذه البرنامج قبؿ التحاقيـ  أسكة

  .كيستمر خالؿ دراستيـ ،بالبرنامج
 أفضؿ باختيار كذلؾ ،الدبمـك التربكم كتحسينيا مخرجات تجكيد عمى العمؿ -

 ىيئة فأ أعضاءكالخطط الدراسية كالبيئة التعميمية كأك ،الطمبة مف المدخالت
 تقديـ مقرراتو. في التدريس لممشاركة

كذلؾ ، برنامج الدبمـك التربكم عمى المشرفة لمجاف اإلدارية الممارسات تطكير -
 أعماليا كمتابعة ،القيادية الممارسات نحك لمتحكؿ عمييا القائميف بتشجيع

 كأىداؼ غايات كيحقؽ ،التدريس كأعضاء ىيئة الطمبة يخدـ بما كانجازاتيا
 الدبمـك التربكم. 

كذلؾ خالؿ دعـ القركض الميسرة  ،بدائؿ لدفع الرسـك الدراسية لمبرنامج إيجاد -
 لمطمبة محدكدم الدخؿ مف قبؿ عمادة شؤكف الطال .

 .لكتركنية بحيث تككف متاحة لمطمبة كفؽ نظاـ معيفتكفير مكتبة اإل -
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 المراجـــع
 :المراجع العربية -أكان 

المعكقات اإلدارية كالفنية كاألكاديمية التي تكاجو  .(5349 )فاطمة عبداهلل، البشر
المجمة الدكلية  ،طالبات الدبمـك التربكم بجامعة األماـ محمد بف سعكد

 .48-4ص  (>( ع )8ـ)، المتخصصة التربكية
الصعكبات التي : (5343عزالديف )،   النعيميممدكح ،سعكد  الشرعة ،الخريشا

مية في الجامعة الياشمية كجامعة اإلسراء تكاجو طمبة التربية العم
 57)ـ -العمـك اإلنسانية -نجاح لؤلبحاث مجمة جامعة ال ،الخاصة

 (:اإلصدار ))
( تطكير مناىج البرنامج دبمـك التربية العاـ بجامعة 4767نجكل ) ،خصاكنة

ص ، (4(ج)486ع) ،مصر ،مجمة التربية جامعة األزىر ،الطائؼ
998-9<5 

: دار الخريجي: ، ـ(: التعميـ العالي قضايا كرؤل5337ات )شح محمد ،الخطي 
 الرياض

الصعكبات اإلدارية كالدراسية كالشخصية  :(4766) يكسؼ عبدالرحمف ،الشبؿ
لمدارسيف كالدراسات في برنامج دبمـك العاـ في التربية بجامعة اإلماـ 

، (;4)ـ، دراسات تربكية كاجتماعية مصر ،محمد بف سعكد اإلسالمية
 (.5ع)

بعض المشكالت التنظيمية كاألكاديمية التي  :(4767) يكسؼ عبدالرحمف ،الشبؿ
تكاجو الطمبة ببرامج الماجستير المكازم في التخصصات التربكية بجامعة 

 ،مجمة العمـك اإلنسانية كااجتماعية ،اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية
-:43ص  ،( الرياض:5ع)، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية

49: 
، دار ابف الجكزم، تدري  المعمميفك  إعداد (:>533) عيسى محمد ،شكيطر

 .عماف
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 رصد بيف الجامعي محمد التعميـ :(5337) محمد ،البندرم ،رشدم، طعيمة
 الفكر العربي  دار ،القاىرة ،كرؤل التطكير ،الكاقع

، دار اليػازكرم مرالتعمػػيـ المسػػتك  التربيػػة :(:533) طػارؽ عبػد الػرؤكؼ ،عػامر
 العمميػة، عمػاف 

المشكالت الدراسية التي تكاجو طمبة الدراسات العميا  :(5338اياد زكي ) ،عقيؿ
 ،رسالة ماجستير غير منشكرة، في الجامعة اإلسالمية كسبؿ التغم  عمييا

 .فمسطيف ،غزة ،الجامعة اإلسالمية
ة التربية العممية في المشكالت التي تكاجو طمب :(5348سعكد فرحاف )، العنزم

مجمة كمية التربية  ،جامعة شقراء مف كجية نظر الطمبة المعمميف أنفسيـ
ص ، (56ع )، بغداد ،جامعة بابؿ ،لمعمـك التربكية كاإلنسانية األساسية

6-54. 
المشكالت األكاديمية كاإلدارية التي تكاجو  :(:534سمماف بف زيد ) ،العنقرم

 ،ة الممؾ سعكد مف كجيو نظر الطال طال  السنة التحضيرية بجامع
 .656-;:5( ص 6( ج ):ع) ،مجمة الفيـك لمعمـك التربكية كالنفسية

ببرامج الدبمـك  الدارسيفالصعكبات التي تكاجو  :(5344عمى بف محمد )، الغامدم
العاـ في التربية بجامعة طيبة كعالقتيا بالتقدير لممؤىؿ الدراسي كالكظيفة 

، األردف ،العمـك التربكية ،مجمة دراسات ،يفمف كجيو نظر المتعمم
 .739-3>6ص ، (;6ـ)

المشكالت التي تكاجو طالبات الدبمـك التربكم : (5348كفاء إبراىيـ ) ،الفريح
جامعة  ،العمـك التربكية مجمة، بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية

 .8;7-754ص  ،( الرياض5) ع، اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية
: نجاح الطال  في الجامعة معيف ،ترجمة اإلماـ :(5339)، جكرج كآخركف، كهكي

 .العبيكاف ،الرياض ،تييئة الظركؼ الميمة
المشكالت التي  :(5344) عبد اهلل بف طارش ،عثماف ناصر  الحربي ،منصكر

تكاجو الطمبة المعمميف في كمية التربية بجامعة حائؿ أثناء تطبيؽ التربية 
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->:4 ص ص ،(69) السعكدية ،ع-ة التربية كعمـ النفس العممية. رسال
547.  
الصعكبات التي تكاجو  :(5346عبدالماجد ) ،كعبداهلل ،عبدالمنعـ ،محمد نكر

طال  كمية التربية بجامعة الباحة بالمممكة العربية السعكدية في التربية 
 ( السكداف6ع) كالعمـك اإلنسانية لآلدا مجمة جامعة بحرم  ،الميدانية
 439-::ص 

ااتجاىات الحديثة في التعميـ الجامعي المعاصر  :(5335محمد ) ،مرسي
 القاىرة. ،عالـ الكت ، كأسالي  تدريسو

أدكار كمسؤكليات معمـ التعميـ العاـ  :ىػ(4765الرابع إلعداد المعمـ. ) المؤتمر
كالعالي تجاه ظاىرة العنؼ كالتطرؼ في ضكء متغيرات العصر كمطال  

 .ق43/4765/ 55-57 ،المنعقد بجامعة أـ القرل المكاطنة.
المعمـ في كميات  إعدادمستقبؿ  :ـ(5343ر العممي الدكلي السادس. )المؤتم

التربية كجيكد الجمعيات العممية في عمميات التطكير بالعالـ العربي 
 .ـ5343مارس  ،.المنعقد بجامعة جامعة حمكاف

العميا في كمية اآلدا  / جامعة مشكالت طمبة الدراسات  :(>533زيف ) ،ياسيف
 النجاح الكطنية عمى الرابط 

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-pape 

( معكقات التعميـ الجامعي المفتكح في فرع الجامعة العربية >533عفاؼ) ،الياكر
( 44ع) ،رسالة الخميج ،المفتكحة بجدة مف منظكر الطال  كالطالبات

 الرياض. ،  التربية العربي لدكؿ الخميجمكت
 :األجنبيةالمراجع -ثانًيا

Hopkins, A. (2007): Elementary preservice teachers’ science 

self- efficacy: Impact of an earth and atmospheric 

science content course on students teachers' practice. 
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